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…s námi se vždy domluvíte

Vážení přátelé,
Do rukou se Vám dostává čtrnácté vydání katalogu, ve kterém vás
seznamujeme s Austrálií a Novým Zélandem – dvěmi krásnými zeměmi,
jenž se pro vás mohou stát místem studia, prostorem pro cestování
a setkávání se zajímavými lidmi mnoha národností. Obě tyto země se
staly během posledních deseti let velmi populárním cílem studia. A to
díky kvalitě vzdělávání, nízkým nákladům na školné, ubytování a stravu,
a také pracovnímu povolení, které zahraniční studenti v Austrálii získávají.
Dokladem toho je stále vysoký a neklesající zájem o tyto dvě destinace
a velmi pozitivní zpětná vazba našich klientů.

	Naše agentura zastupuje na několik desítek australských a novozélandských škol, jejichž kvalitu pravidelně a osobně ověřujeme.
	Všichni pracovníci Alfa Agency mají se studijními pobyty osobní zkušenosti. Poskytnou vám proto vždy dostatek důležitých a objektivních
informací, které potřebujete při výběru vhodného kurzu.
	Kompletně pro vás zajistíme studium, ubytování, vyzvednutí na letišti,
případně další vámi požadované služby.
	Studijní pobyt budete mít smluvně zajištěn s právním subjektem v ČR/
SR. Nemusíte tak posílat peníze do zahraničí.
	Dodržujeme oficiální ceníky škol. S mnohými jsme dokonce dojednali
ceny výrazně nižší. Naše náklady hradí školy, které reprezentujeme.
	Vyřídíme pro vás vízum, pokud jej budete potřebovat.
	Každý náš klient dostane zdarma mezinárodní studentský průkaz a může
využít naší nabídky levných studentských letenek.
	Díky našim kancelářím v Austrálii vám můžeme nabídnout i kvalitní
zákaznický servis během celého studia.

Na následujících stranách se vám pokusíme přiblížit tyto dvě země především z pohledu studenta a cestovatele. Naleznete zde řadu praktických
rad a informací, zkušenosti studentů, tipy na cestování a především
širokou nabídku jazykových škol, vyšších odborných škol a univerzit.
Věříme, že vás potěší také fotografie, které byly pořízeny během našich
cest po Austrálii a Novém Zélandu.
Přejeme vám krásné zážitky, které na vás čekají během studia
a cestování...

Kdo jsme
Alfa Agency s. r. o. je mezinárodní společností, nabízející komplexní služby
v oblasti vzdělávání, práce, cestování a studia v zahraničí. Od roku 1996,
kdy byla naše společnost založena, využilo našich služeb již několik tisíc
spokojených zákazníků.
Naše kanceláře naleznete v Praze, Brně a Bratislavě. V Austrálii potom
v Sydney a v Perthu.
Náš tým tvoří mladí lidé, kteří mají se studiem v zahraničí bohaté osobní zkušenosti a kteří vám vždy velmi dobře poradí a ochotně pomohou s výběrem
vhodného kurzu, školy, zajištěním ubytování a dopravy či s vyřízením víza.
Zastupujeme několik desítek zahraničních jazykových škol a organizací. Tyto
zahraniční školy pravidelně navštěvujeme a zároveň sledujeme zpětnou
vazbu našich studentů.
Alfa Agency nabízí studijní a pracovní programy po celém světě. Jednou
z našich nejsilnějších destinací je nicméně Austrálie, kam každým rokem
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ZÁRUKA KVALITY
ZA NEJNIŽŠÍ CENU

Proč využít našich služeb

„vyšleme“ více jak 200 studentů a řadíme se tak k největším, nejsilnějším
a dovolíme si tvrdit i nejkvalitnějším agenturám v této oblasti.
Úzce spolupracujeme s Australskou ambasádou ve Vídni a pravidelně ji navštěvujeme za účelem vyřízení víz pro naše klienty. V každé pobočce Alfa Agency
naleznete vždy někoho z našeho týmu, kdo má s Austrálií osobní cestovatelské
a studijní zkušenosti.
Mezi naše aktivity patří také pravidelné pořádání informačních setkání s projekcí fotografií na různých místech v České republice a na Slovensku. K naší
každoroční nejvýznamější a nejznámější australské akci patří již tradiční
Australské Dny - veletrh studia, práce a cestování v Austrálii, který letos pořádáme v osmi českých univerzitních městech za podpory australského konzula
a dalších významných institucí a společností.

Postup při objednávání kurzu:
1.	Prvním krokem je volba města, školy, kurzu, ubytování, příp. rezervace
letenky.
2. Následuje vyplnění přihlášky a zaplacení zálohy agentuře.
3.	Na základě vaší přihlášky vás zapíšeme ke studiu na australskou /
novozélandskou školu.
4. Dalším krokem je podpis smlouvy a úhrada studijního pobytu.
5.	Naše agentura pošle vámi zaplacené školné zahraniční škole, která
následně vydá potvrzení o přijetí (Confirmation of Enrolment), což je
stěžejní dokument pro žádost o vízum.
6.	Odevzdáte veškeré podklady pro vízum.
7.	Vaši žádost podáme na ambasádu ve Vídni nebo elektronicky do Austrálie, pro NZ víza do Londýna (u NZ nejsou pro pobyty do 3 měs. víza
potřeba).
8.	Ambasáda zhodnotí vaši žádost a pokud nemá věcných námitek,
udělí Vám do pasu příslušné vízum.
9.	Předáváme vám vízum, detaily ubytování a letenku (nutno uhradit
2 týdny před odletem).
10.	V tento moment bylo vše potřebné vyřízeno, zbývá už jen odletět
a začít studovat.
11. Vyřizujeme rovněž WHV (Working Holiday Visa) na Nový Zéland.
Celý proces, od vyplnění přihlášky až po váš odlet trvá zpravidla 4 až 12 týdnů. Záleží samozřejmě na vaší součinnosti a také na vytíženosti ambasády.

Zápisné

Jednorázové

Školné

Cena za týden × počet týdnů

Studijní materiály
Zdravotní pojištění – OSHC

Dle typu a délky kurzu
Povinné po dobu pobytu

Ubytování (pokud je požadováno)

Cena za týden × počet týdnů

Nalezení ubytování

Jednorázové
Vyzvednutí na letišti,
poplatek za zkoušku, atd.
Austrálie 2000 Kč/80 EUR
Nový Zéland 750 Kč/30 EUR

Další poplatky (volitelné)
Administrativní poplatek

VÝSLEDNÁ CENA JE SOUČTEM VÝŠE UVEDENÝCH POLOŽEK

JAKO SOUČÁST NAŠICH SLUŽEB ZÍSKÁVÁTE:
1.
2.
3.
4.

c estopisnou knihu o Austrálii
studentskou kartu ISIC (při pobytech nad 6 měs.)
australskou SIM kartu s nabitým kreditem
založení australského účtu
(zvýhodněné podmínky pro naše studenty)
5. servisní podporu naší kanceláře
v Austrálii (viz str. 15)
6. uhrada bankovních poplatků
za platbu školného do zahraničí

Kalkulace ceny

Veškeré informace o Austrálii, možnostech studia a práce, naleznete v tomto
katalogu a na našich internetových stránkách www.studiumvaustralii.cz,
věnovaných speciálně Austrálii.
WWW.ALFA-AGENCY.CZ

Alfa Agency Vám zaručuje, že ceny námi nabízených velmi kvalitních
jazykových kurzů jsou nejnižší na našem trhu! Dostanete-li někde cenově
výhodnější nabídku, Alfa Agency Vám nabídne cenu ještě nižší! Podmínkou
je předložení oficiální kalkulace konkurenční nabídky. Tuto záruku Vám
poskytujeme při zachování našeho širokého zákaznického servisu.

vystavíme fakturu v zahraniční měně
a v Kč/EUR, dle aktuálního směnného kurzu v ČSOB. Můžete si následně
vybrat, v jaké měně fakturu uhradíte.
Ceníky v našem katalogu jsou rozděleny na dvě části. V první naleznete
ceny školného a ubytování, v druhé
ceny ostatních poplatků (zápisné, poplatek za nalezení ubytování, studijní
materiály…). Konečnou cenu vámi vybraného studijního pobytu získáte
jako součet následujících položek:

Ceny uvedené v našem katalogu vychází z originálních ceníků škol a jsou
publikovány v zahraničních měnách. Při vyúčtování studijního pobytu Vám
…s námi se vždy domluvíte
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Příklady studijních možností a kalkulací
Na této stránce naleznete několik základních kalkulací a studijních plánů, které se těší mezi našimi studenty největší
popularitě. Možností a kombinací lze vytvářet nespočetně. Každému zájemci proto rádi vytvoříme individuální
studijní nabídku dle jeho potřeb a preferencí. Níže uvedené ceny obsahují veškeré nezbytné počáteční níklady
na studijní pobyt (kromě kapesného).

Jazykový kurz na 20 týdnů, zakončený FCE/CAE zkouškou
Kaplan International English - Perth
Intensive English 

(full time)

Prázdniny
Příprava na zkoušku Cambridge 

(full time)

Prázdniny / studentská víza platná do 13.4.2015

Délka

Termín

Cena

10 týdnů

15 .9. 2014 –21. 11. 2014

2 200 AUD

6 týdnů

22. 11. 2014 –4. 1. 2015

–

10 týdnů

5. 1. 2015 –13. 3. 2015

2 200 AUD

4 týdny

14. 3. 2015 –13. 4. 2015

–
200 AUD ZDARMA

Zápisné na školu
Poplatek za zkoušku FCE / CAE

300 AUD

Studijní materiály

200 AUD
7 měsíců

Zdravotní pojištění
Ubytování v HouseShare, samost. pokoj, bez stravy

4 týdny

287 AUD
13. 9. 2014 –11. 10. 2014

Studentská víza –poplatek ambasádě
Celkem v AUD

960 AUD
545 AUD

Balíček jazykového a odborného studia
ILSC Australia - Sydney

Délka

Termín

Cena

12 týdnů

22. 9. 2014–12. 12. 2014

2 328 AUD

Prázdniny

8 týdnů

13. 12. 2014 –8. 2. 2015

–

Odborný kurz Business (předplácí se 1. term)

6 měs.

9. 2. 2015 –7. 8. 2015

1 300 AUD

General English 

(večerní)

Prázdniny / studentská víza platná do 7. 9. 2015

–

Zápisné na školu

200 AUD ZDARMA

160 AUD

Studijní materiály GE
12 měsíců

Zdravotní pojištění
Ubytování ve studentském apartmánu

4 týdny

492 AUD
20. 9. 2014 –18. 10. 2014

545 AUD

Studentská víza –poplatek ambasádě

Jednosměrná / zpáteční letenka do Austrálie (platnost 1 rok, včetně všech poplatků)
Admin. poplatek (v ceně: ISIC card, kniha o Austrálii, aus. SIM karta s kreditem, bank. poplatky a další …)

2 000 Kč

Obdobnou nabídku a prakticky identickou výslednou cenu vám nabídneme i na řadě dalších australských škol.

Austral. vzdělávací systém. . . . . . .  7
Ubytování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Brisbane, Gold Coast, Cairns,
nabídka škol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Práce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Perth, nabídka škol. . . . . . . . . . . . . 36

Zkušenosti našich studentů. . . . . 13

Adelaide, nabídka škol . . . . . . . . .  41

99 090 Kč

Jednosměrná letenka do Austrálie (včetně všech poplatků)

od 18 000 Kč

Vízová povinnost . . . . . . . . . . . . . . 14

Odborné stáže. . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2 000 Kč

Banka pro naše studenty. . . . . . . 16

Cestování šité na míru. . . . . . . . . . 46

Sydney, nabídka škol. . . . . . . . . . .  17

Cestovní tipy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Admin. poplatek (v ceně: ISIC card, kniha o Austrálii, aus. SIM karta s kreditem, bank. poplatky a další . . . )

Odborný sportovní kurzy Sydney, Brisbane, Gold Coast, Perth
ACSF Sydey, Melbourne, Perth / CSF Sydney
Odborný kurz Sport & Fitness 

(3. měs splátky)

Délka

ACFS

CSF

celkem 1,5 roku

1 690 AUD

1 500 AUD

395 AUD

250 AUD

0 AUD

120 AUD

18 měsíců

738 AUD

738 AUD

4 týdny

680 AUD

680 AUD

Studijní materiály na semestr
Zdravotní pojištění
Ubytování ve studentském apartmánu

545 AUD

545 AUD

Celkem v AUD

4 048 AUD

3 833 AUD

Orientačně v CZK (1 AUD = cca 18 Kč)

72 864 Kč

68 994 Kč

Studentská víza – poplatek ambasádě

Jednosměrná letenka do Austrálie (včetně všech poplatků)
Navitas English

Melbourne, nabídka škol . . . . . . . 25

Orientačně v CZK (1 AUD = cca 18 Kč)

Zápisné na školu

Navitas English

Úvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

5 505 AUD

120 456 Kč
od 18 000 / 28 000

OBSAH

Celkem v AUD

6 692 AUD

Orientačně v CZK (1 AUD = cca 18 Kč)

4

680 AUD

AUSTRÁLIE

od 18 000 Kč

Admin. poplatek (v ceně: ISIC card, kniha o Austrálii, aus. SIM karta s kreditem, bank. poplatky a další ...)

2 000 Kč

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

Darwin
Cairns

systém městské i meziměstské dopravy, na neporušenou přírodu, na lidská
mraveniště i oblasti, kde o člověka prakticky nezavadíte.

AUSTRALSKÉ STŘÍPKY

A co teprve flora a fauna?!? Takovou jedinečností neoplývá snad žádné
jiné místo na světě.

Plánujete počasí? Přírodní kontrasty Austrálie nutně
souvisí s její geografickou polohou. Vězte, že Sydney
by mohlo mít (podle své zeměpisné polohy) přibližně
stejné podnebí jako Kapské Město či Buenos Aires
(ať zůstaneme na jižní polokouli) nebo jako Los Angeles, Tunisko, Kypr, Kréta (na severní polokouli).

Brisbane
Perth

Adelaide

Sydney
Melbourne

ÚVOD
Austrálie je úžasnou zemí kontrastů, což je do jisté míry dáno její obrovskou
rozlohou. Nenavštívit ji znamená být ochuzen o jeden rozměr v životě lidském. Tím rozměrem rozumějte nikoli pouze neskonalé krásy přírodní, nýbrž
i originální životní filozofii samotných „ozzies“ – Australanů.
Australský svaz (Commonwealth of Australia) byl založen v „historicky
zapamatovatelném datu“ 1. 1. 1901. Ale první flotila s trestanci dorazila
do oblasti Sydney již roku 1788, a tím se datuje počátek evropské kolonizace Austrálie. Tyto novodobé dějiny začaly své první stránky psát
inkoustem lidské krve, lidského utrpení a nezměrné bídy. Morálka byla
udržována bičem a oprátkou – nic takového vás však dnes již nečeká.
Ba naopak, připravte se na moderní města západního stylu, na fungující
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Dominantními barvami australské krajiny jsou červená, zelená a modrá.
Prakticky celé hluboké vnitrozemí, s obrovskými plochami červeného
(oranžového) písku, je právem přezdíváno Rudým centrem (typickým
příkladem je skalní monolit Uluru, převyšující své okolí o 348 m), tropické oblasti se svými deštnými pralesy a nekonečné porosty věhlasných
eukalyptů zase naplňují ono tvrzení o zelené, a nad tím vším se klene
neskutečně modrá obloha.
Desítky otázek vám vytanou na mysli, jen co se myšlenkou zavítat na jižní
kontinent začnete zabývat trochu více. Pravdou je, že představy bývají často
dosti zkreslené. Jaké vás tam asi čeká počasí? A jak se nejsnáze dostanu z letiště do města? Kde složím hlavu, kolik co stojí, a budu australské
angličtině rozumět? Neváhejte a zeptejte se nás na cokoli, naši zkušení
pracovníci o Austrálii opravdu leccos vědí.

Jenomže podle podnebí v Sydney nelze zevšeobecňovat, to je jako bychom měřili ruské počasí podle
Moskvy. Při cestách po Austrálii je velice problematické
se trefit do počasí, plánujete-li za kratší časové období
projet veliké území. Máte-li optimálně na severu, zaručeně vám bude na jihu zima, a je-li „dole“ na koupání, tak „nahoře“ řádí cyklon a koupete se střídavě
ve vlastním potu a v prudkých monzunových srážkách.

AUSTRALSKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM
Austrálie nabízí zahraničním studentům kvalitní vzdělání. Australský vzdělávací systém je ale poněkud odlišný od toho našeho, a proto bude dobré
se s ním alespoň rámcově seznámit. Orientace v této problematice vám
usnadní výběr vhodné školy a kurzu.
Systém tvoří tři typy institucí – střední školy, univerzity a tzv. „Vocational
Education and Training Institutions“. Vedle nich funguje v oblasti vzdělávání
velký počet převážně soukromých jazykových škol, které se specializují
na výuku angličtiny pro zahraniční studenty.

Střední školy
Velmi široká síť veřejných i soukromých středních škol připravuje australské i zahraniční studenty na jejich budoucí studium či povolání.
Po složení maturitní zkoušky „The Senior Secondary Certificate“ mo-

Kontinent se rozkládá v subtropech a v tropech,
jejichž rozhraní je dáno zeměpisnou šířkou 23,5°,
a opravdu, pojedete-li svižně od jihu k severu, nemůžete nezpozorovat, jak se budou vylepšovat teploty
a s nimi se bude měnit i okolní vegetace.

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

hou studenti pokračovat přímo na univerzitě nebo studovat na některé
„Vocational Education and Training“ instituci. Více informací získáte
v našem katalogu zaměřeném na zahraniční střední školy, na webu
a v našich kancelářích.

Vocational Education and Training Institutions (VET)
Jedná se o instituce přibližně na úrovni našich vyšších odborných
škol. Jejich smyslem je připravit studenty na jejich budoucí povolání.
Nejrozšířenější sítí veřejných škol jsou tzv. TAFE (Technical and Further
Education). Jak již z názvu vyplývá, jde o instituce zaměřené na odbornou přípravu. Většinu studentů na TAFE tvoří Australané. Vedle těchto
státních škol existuje v Austrálii vysoký počet soukromých odborných
škol (Colleges, Institutes), které plní obdobnou funkci jako TAFE. Mnohdy jsou tyto školy zaměřeny výhradně na výuku zahraničních studentů,
které se snaží oslovit zajímavou skladbou předmětů (management,
marketing, cestovní ruch, IT, grafický design), intenzitou výuky a příznivou cenou. TAFE i soukromé odborné školy je možno zakončit
kvalifikacemi Certificate I–IV, Diploma nebo Advanced Diploma. Tyto
kvalifikace splňují australské pracovní standardy, které jsou shodné
se standardy mezinárodními.

Australian Qualification Framework

…s námi se vždy domluvíte

AUSTRALSKÉ STŘÍPKY
Po čem se jezdí? Všechna velká města jsou dnes
pospojována silniční sítí, ale nepočítejte s dálnicemi.
Ty skončí záhy po opuštění města a následující stovky
kilometrů jedete po obyčejných asfaltkách. Pro vás,
řidiče začínající jezdit vlevo, je dobré, že existují jakési
předjížděcí úseky (overtaking lanes). Znamená to, že je
občas přidán navíc jeden jízdní pruh (vždy do kopce),
aby se rychlejší vozy snadněji vypořádaly s loudaly.
Tyto úseky se vyskytují jenom na frekventovanějších
místech a nejvíce právě na východním pobřeží. Ostatně jinde nejsou prakticky potřeba. Povolená rychlost
je často připomínána dopravními značkami a bývá
různá, nikde však přes 110 km/h.
Mluvíme-li o silnicích, nelze opomenout skutečnost,
že podobně jako dálnice zmizí brzy za městem, tak
ani velké silnice vám pod koly nepřetrvají věčně. Naprosto běžně vás „překvapí“ koncem vyasfaltované
vozovky a jízdou po hlíně, kamenech a štěrku, přesto
se po většině z nich dá slušně projet. Jelikož nepsané
zákony říkají, že každá změna je změnou k horšímu,
není tomu jinak ani u australských „silnic“. Potom vám
často nezbude, nežli některé úseky na cestě vynechat, ale nebojte, neuvíznete, takové cesty jsou označeny jako „4WD only“ (four wheel drive – pro auta
terénní, s náhonem na všechna čtyři kola).
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podmínkou přijetí na zahraniční univerzitu. Tyto kurzy probíhají buď v samostatných skupinách nebo v kombinaci s obecnou angličtinou.

AUSTRALSKÉ STŘÍPKY
Školní rok je na těchto školách obvykle rozdělen do 4 studijních etap
(“terms“), mezi kterými jsou dvou až třítýdenní prázdniny. Výuka jednotlivých
předmětů v těchto etapách probíhá postupně. Studenti tedy v jeden moment
studují pouze jeden předmět, který po 3 až 6 týdnech zakončí zkouškou.
Takovéto studijní schéma umožňuje nastoupit do kurzu několikrát ročně,
zpravidla na počátku každé etapy nebo dokonce předmětu.

Sport po australsku! Australané o sobě tvrdí, že jsou
sportem posedlí! Pes je zakopaný v tom, že v našich
krajích jsme zvyklí na jinou skladbu disciplín. V Austrálii, když zapnete televizi, uvidíte nejprve ragby,
na jiném kanále „ózí“ ragby a po něm „ózí“ fotbal
(což je zase a jen ragby). Tyhle hry se od sebe pochopitelně liší. Navíc po parcích se hrává, tak jako
u nás fotbálek, jakási smíšená varianta všech těchto
„ragbí“, uzpůsobena jako bezkontaktní sport a umožňující hrát dokonce klukům i holkám dohromady.
A opravdu se tak často děje.

Pro názornost uvádíme schéma studia v oboru marketing a management
na soukromé odborné škole. Po úspěšném absolvování 6-ti předmětů získáte Certifikát III, po 10-ti předmětech Cerifikát IV, po 16-ti Diploma a po 22
obdržíte Advanced Diploma. Celková délka studia v tomto případě trvá dva
roky. Na některých školách můžete titul Diploma dosáhnout již po roce,
Advanced Diploma po roce a půl.

do Austrálie již s vysokoškolským titulem, bude vás jistě zajímat, zda bude
váš dosažený titul akceptován australskými univerzitami. Bohužel zde
neplatí jasná pravidla a každá univerzita rozhoduje o akceptaci stupně
vzdělání individuálně na základě podané přihlášky. Důležitou podmínkou
pro přijetí na australskou univerzitu je také odpovídající úroveň angličtiny –
IELTS min. 6.5, TOEFL 570.
V Austrálii v současnosti působí na 41 univerzit. Rádi vám pomůžeme s jejich
výběrem a následným přijímacím procesem. Alfa Agency v současnosti
přímo reprezentuje několik australských univerzit.

Jazykové školy
Univerzity
Školné na australských univerzitách se většinou pohybuje v rozmezí
od 13 000 AUD do 25 000 AUD na rok. Pro české studenty se zájmem
studovat univerzitu je mnohdy výhodnější začít se studiem Diploma na některé z odborných institucí a následně pokračovat na univerzitě. Mnohé
univerzity uznávají kredity na základě absolvování těchto kurzů a umožňují
studentům postup přímo do 2. ročníku bakalářského studia. Pokud přijíždíte
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Vedle výše zmíněných institucí mají pro zahraniční studenty velký význam
také jazykové školy (English Colleges). Jedná se o soukromé vzdělávací instituce, případně jazyková centra univerzit a vyšších odborných škol. Kurzy AJ
jsou zpravidla vstupní bránou pro následné studium na odborných školách
a univerzitách. Vybrat si můžete z široké nabídky kurzů od všeobecného
zaměření, až po kurzy připravující na konkrétní mezinárodně uznávané
zkoušky. V případě turistických víz se můžete rozhodnout mezi part time
(15 h týdně) a full time (25 h týdně) studiem.

Přehled jazykových kurzů:
General English (GE) – obecná angličtina. Nejrozšířenější kurz AJ (pro
začátečníky až pokročilé) je zaměřen konverzačně s cílem zlepšit výslovnost, poslech, čtení, psaní a slovní zásobu studenta. GE začíná na většině
škol jedenkrát do měsíce, na některých dokonce každé pondělí. Podle
výsledků ze vstupního testu jsou studenti zařazeni do třídy odpovídající
jejich jazykové úrovni.
English for Academic Purposes (EAP) – angličtina pro akademické účely.
Je určena pro studenty, kteří plánují studovat na odborné škole či univerzitě
v Austrálii nebo v jiné anglicky mluvící zemi. Součástí tohoto kurzu bývá
příprava na mezinárodní zkoušky IELTS a TOEFL, jejichž úspěšné složení je

V Austrálii když jdou malí kluci s míčem do parku, je
ten míč šišatý. Absurdní ovšem je, že je potom vidíme,
protože jich je málo na ragby, kopat si s tímhle míčem
na fotbalovou bránu – „buch“ – meruna letí deset
metrů vedle. To prostě nemůže fungovat.

Z ostatních sportů si Australané užívají hojně třeba
golfu! Není to jako v Americe či u nás – sport pro majetné. Za deset dolarů můžete hned vyrazit na pažit
a v téhle ceně vám i zapůjčí hole a míček.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je bodový hodnotící systém
požadovaný při vstupu na univerzity v Severní Americe. Zkouška se skládá
z psaní, čtení a poslechu a lze v ní dosáhnout až 700 bodů (550 pro přijetí
na univerzitu). Cena zkoušky je 140 USD, složit ji je možno v TOEFL centru
kterýkoliv den na základě předešlé rezervace.

Business English – kurzy zaměřené na výuku obchodní terminologie.
Na některých školách připravují studenty v rámci těchto kurzů na zkoušky
BEC I–III (Business English Certificate), což jsou Cambridge certifikáty pro
obchodní angličtinu.

Rovněž jsou zde posedlí jakoukoli formou motorismu,
absolutně holdují všem vodním sportům, co jich dokážete vyjmenovat, a z anglických zvyků si udržují
tradici ve formě kriketu. Věděli byste, že takový
kriketový zápas probíhá i pět dnů?

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

IELTS (International English Language Testing System) je standardem pro
studenty zamýšlející studovat v Austrálii, Kanadě, N. Zélandu a Británii.
Prověřuje jejich poslech, řeč, čtení a psaní. Bodovou stupnici IELTS tvoří
rozmezí 1–9 bodů; pro přijetí na univerzitu je zpravidla zapotřebí 6,0–6,5
bodu. Testovací centra jsou ve všech větších australských městech, zkoušky
probíhají min. dvakrát do měsíce. Cena za zkoušku je asi 280 AUD.

Cambridge preparation – příprava na Cambridgské zkoušky. 10-ti a 12-ti
týdenní kurz připravující na složení Cambridge zkoušek různé úrovně, které jsou
všeobecně uznávané v komerční praxi ve všech vyspělých zemích. Mezi nejoblíbenější patří FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate of Advanced English) a CPE (Certificate of Proficiency in English). Zkoušky se konají třikrát (FCE),
resp. dvakrát (CAE, CPE) do roka, a to v březnu (pouze FCE), červnu a prosinci.
Obsahem zkoušky je pět oblastí – čtení, kompozice, užití angličtiny, poslech
a rozhovor. Cena zkoušek je 360–390 AUD. Mezi českými studenty jsou tyto
kurzy velmi oblíbeny, neboť poskytují kvalitnější a hlavně intenzivnější výuku
než obecná angličtina. Většina studentů se shoduje, že po několika úvodních
týdnech GE je dobré přejít (pokud to vaše úroveň AJ dovoluje) na Cambridge
přípravu. Další výhodou tohoto kurzu je také menší procento asijských studentů
a naopak vyšší zastoupení studentů ze západní Evropy.

Rovněž nemohu nevzpomenout jejich ženský sport
číslo jedna – netball – česky se jmenuje korfball.
V tom jsou Australanky světovými přebornicemi
a tenhle sport poznáte, když uvidíte někoho (ženy,
muže i smíšené týmy) házet fotbalovou merunu
do koše na tyči. Takový zparchantělý basket bez
odrazové desky.

Teacher Training – kurzy pro učitele anglického jazyka, zaměřené především na metodiku výuky, jsou určeny jak rodilým mluvčím, tak zájemcům,
pro něž je angličtina druhým jazykem. Kurzy je možno zakončit mezinárodně
uznávanými zkouškami, jako jsou např. CELTA, DELTA, CEELT. Příprava
na ně trvá 4–8 týdnů.
…s námi se vždy domluvíte

AUSTRALSKÉ STŘÍPKY

Kam se vydat? Austrálie je v podstatě jednou velikou
a kompaktní zemí plošin, plání, tabulí a rovin. Naprostá většina jejího území leží nevysoko nad mořskou
hladinou a horstva jsou zde spíše výjimkou (viz Velké
předělové pohoří). Vyskytnou-li se hory, jejich divokost vás formou kaňonů či vodopádů stoprocentně
nadchne. Avšak ani nejvyšší hory nepřesahují příliš
přes dvoutisícovou hranici (Mt.Kosciusko 2 228 m).
Milovníci výšlapů po horách se nemusí děsit, příležitost dostanou často. Horstva stoupající z nulové
nadmořské výšky, prořezaná toky řek, dozdobená
vodopády, kaňony a hlubokými údolími se jim jistě
budou zamlouvat.
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Vybavení škol
a doprovodné aktivity pro volný čas
Mezi standardní vybavení škol patří knihovna, jazyková laboratoř, počítačové
učebny s volným přístupem k internetu, WiFi, společenská místnost či kuchyňský
koutek. Většina škol organizuje pro studenty řadu mimoškolních aktivit –
různé kulturní a sportovní akce, večírky, výlety po okolí a mnoho dalších.
Tyto akce většinou probíhají v pátek odpoledne a o víkendech.

Prázdniny a státní svátky
Australské a novozélandské školy jsou zavřeny na přelomu roku, po dobu
hlavních prázdnin (prosinec–leden). Výjimkou jsou zpravidla soukromé
jazykové školy, kde často výuka probíhá po celý rok, případně s dvoutýdenní vánoční přestávkou. Volno mají studenti také během státních svátků.
Zrušená výuka nebývá finančně nahrazena.

ZKUŠENOSTI NAŠICH STUDENTŮ: s australskou školou
Škola, resp. její průběh asi překvapí každého Čecha, který ještě neměl možnost studia
v zahraničí. Výuka zde opravdu funguje na bázi učitel = přítel, a to ve všech směrech.
Jak to všechno začíná? První den výuky vás čeká rozsáhlý test, v němž budou prověřeny
vaše jazykové znalosti z oblasti porozumění textu, porozumění mluvenému slovu, psaného
projevu a komunikace. Dle úrovně znalostí budete zařazeni do kurzu odpovídajícího stupně
angličtiny a ten také hned následující den začnete studovat.
Styl výuky je velice zajímavý. Učitelé mají kompetence přizpůsobovat program potřebám
skupiny. Navíc se zpravidla po každém měsíci střídají, a tak forem vyučování poznáte
mnoho. Jedno je však společné – na konci každého měsíce píší všichni studenti opět test,
podobný tomu nástupnímu, a pokud se jejich výsledky zlepšily, tak postupují o úroveň výš.
Formy výuky jsou velice rozličné. Vyučující se často ptají, co zajímá studenty, a následující den/týden se snaží výuku vést v daném duchu. Učitelé jsou zejména Australané, tudíž
se v nich nezapře patřičná hrdost a o Austrálii se toho dozvíte opravdu mnoho. Také se
pokoušejí vyučovat „dnešní“ angličtinu a tomu přizpůsobují i výchozí materiály.
Velice oblíbenou formou výuky je překlad čerstvých novin, časopisů, nápisů na budovách
a různých billboardů, kdy nerodilí mluvčí nemohou pochopit smysl motta ani se slovníkem.
Cílem těchto praktik je pomoci chápat studentům australskou mentalitu, soudobé trendy
a jazykové novinky, neboť nových obratů a slangových výrazů neustále přibývá.
Dalším bodem programu bývá poslech televize, videa či rádia, kdy jsou studenti nuceni
věnovat vysokou pozornost akcentu rodilých mluvčí a snažit se výrazy opakovat, aniž by
věděli, co dané slovíčko znamená. Tato metoda je velmi přínosná pro pomoc studentům
v komunikaci mimo školu, kdy čelí silnému „Aussie“ akcentu.
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Přehled aus. svátků

Platný ve státech

2014

New Year‘s Day

AUS

Australia Day

AUS

Royal Hobart Regatta

TAS

1. 1.
27. 1.
10. 2.
3. 3.
10. 3.
10. 3.
10. 3.
18. 4.
21. 4.
22. 4.
25. 4.
5. 5.
2. 6.
9. 6.
4. 8.
4. 8.
13. 8.
29. 9.
6. 10.
23. 10.
4. 11.
25. 12.
26. 12.

Labour Day

WA

Labour Day

VIC/TAS

Eight Hour Day / Adel. Cup

TAS/SA

Canberra Day

ACT

Good Friday

AUS

Easter Monday

AUS

Easter Tuesday

TAS

Anzac Day
May Day / Labour Day

AUS
NT / QLD

Foundation Day

WA

Queen‘s Birthday

AUS (mimo WA , QLD)

Bank Holiday
Picnic Day
Royal Nat.Show Day
Queen‘s Birthday
Labour Day

NSW/ACT
NT
Brisb.
WA
ACT/NSW/SA

Royal Hobart Show

TAS

Melbourne Cup Day

Melb.

Christmas Day

AUS

Boxing Day

AUS

AUSTRALSKÉ STŘÍPKY
Politické rozdělení? Australský svaz (The Commonwealth of Australia) má dnes jednak společnou
vládu se sídlem v hlavním městě Canberra, jednak
své jednotlivé státní vlády a úředníky. Budu chvilku
školsky upjatý a použiji známé výrazy, kterým ovšem
ne všichni naprosto rozumí. Vězte, že Austrálie je
dnes nezávislý federativní stát (potud dobré), navíc
však konstituční monarchie v rámci britského Společenství národů. Jestliže víte, že monarchií se rozumí
„jedinovláda“, vláda jediného panovníka (císaře,
krále, knížete), potom tedy konstituční monarchie je
monarchií, v níž panovníkova moc je „vymezena“
a zároveň „omezena“ ústavou. „Nemůže si dělat, co
chce“ slyším se dodávat pro ty nepozorné, „na to
dohlíží královnin zástupce v zemi, tedy guvernér“.
Australané mají svůj parlament a senát a premiéra
a… Tvoří ji seskupení šesti států a dvou teritorií, klidně
však zapomeňte na administrativně závislá území.

Neodmyslitelnou součástí výuky je i komunikace se spolužáky a s vyučujícím. To se nedá
naučit nikde mimo anglicky mluvící země, neboť nutnost rychlé odpovědi a vyjadřování
za různých situací se učí asi nejhůře. Proto je na to při výuce kladen důraz. Dalšími body
mohou být čtení, simulovaná interview, jazykové hry, hádanky…
Australská College ale není jenom o učení, každý měsíc školy pořádají výlety a exkurze…,
cíl si většinou rozhodne celá třída. Také školní party, pikniky v parcích, odpolední posezení
v klubech, to vše má po jazykové stránce něco do sebe. Totiž jedině s rodilými mluvčími
budete nuceni aktivně používat jazyk 24 hodin denně.
A jak se pozná, že už jste se dobře naučili anglicky? Studenti na to odpovídají různě:
„Jakmile se ti bude zdát první sen v angličtině“, „Jakmile vyluštíš první anglickou křížovku“…
Angličtinu jako takovou si osvojíte jedině po určité době strávené mimo rodnou zemi, abyste
se naučili v cizím jazyce myslet. A v momentě, kdy dosáhnete tohoto stupně, angličtinu již
nezapomenete nadosmrti. To mi věřte.
WWW.ALFA-AGENCY.CZ

UBYTOVÁNÍ
Existuje několik možností ubytování, které pro vás můžeme v Austrálii zajistit. K základním patří tzv. „homestay“ – ubytování v hostitelské rodině. Cena s polopenzí
se pohybuje v rozmezí 200 –260 AUD/týden. Výhodou je bezprostřední kontakt
s australskou rodinou, což má především pozitivní vliv na vaši angličtinu.
Další možností je ubytování v mládežnických hostelech. V průběhu prvních
dnů si potom hledáte vlastní pronájem, což je mezi studenty nejrozšířenější
a dlouhodobě nejlevnější možná alternativa bydlení. Pro vaši angličtinu bude
samozřejmě ideální, pokud si tento „sharing“ (tedy společné ubytování) naleznete s Australany nebo alespoň se studenty jiné národnosti.

ZKUŠENOSTI NAŠICH STUDENTŮ: s bydlením
S nabídkou ubytování je to v australských městech o 100
% lepší než tady v Čechách. V podstatě každý, kdo přijede nově
do města, má hned
několik možností. Lze
vyhledat levné studentsko-cestovatelské ubytování označované všude jako „backpackers“. Nebo můžete využít nabídky škol, které vám
naleznou ubytování v hostitelské rodině. Dále si můžete samostatně pronajmout vlastní
byt. Stačí obejít realitní kanceláře v lokalitách, kde zamýšlíte bydlet, a hledat. Je nutné, aby
alespoň jeden nájemník byl již v Austrálii delší čas, neboť je třeba složit vratnou zálohu,
tzv. „bond“, a předložit nějaký doklad o tom, že má pravidelné příjmy (potvrzení z práce
atd). Pak je možné se během několika dní nastěhovat. Výše nájemného na 1 osobu je
cca 110–160 $ týdně, záleží na bytu, lokalitě, počtu spolubydlících a realitní kanceláři.
Poslední možností je nalézt si bydlení s někým, kdo sám byt pronajímá, vy budete jenom
jeho spolubydlící. Tento „sharing“ se hledá nejčastěji na nástěnkách v hostelech, v travellers
centrech, na školách… (doporučujeme rozdílné národnosti kvůli podpoře angličtiny).
S vybavením si není třeba dělat takové starosti, i na to mají Australané náplast. Každý
čtvrtek je tam „vyhazovací“ nebo „obměňovací“ den, kdy rodiny, které si koupí nový
nábytek, svůj dosavadní nevyhodí na skládku, ale zkrátka jej postaví před dům na ulici,
a komu se zrovna hodí a líbí a má možnost jej nějak odvézt, tak se stává bez
ptaní jeho majitelem – doporučuji neotálet, ruka tamního trhu je velice rychlá.

…s námi se vždy domluvíte

AUSTRALSKÉ STŘÍPKY

Ceník ubytování a dalších služeb Alfa Agency
Alfa Agency vám již několikátým rokem nabízí ubytování ve studentských
apartmánech za velmi výhodných cenových podmínek.

Kde se bydlí? K nejosídlenějším oblastem patří především jihovýchodní cíp země, částečně i východní
pobřeží. Ve městech jako Sydney, Brisbane, Melbourne,
Adelaide, ale i Canberra a Cairns, žije naprostá většina obyvatelstva. Výčet lze doplnit už jen o Perth, ležící
na západním pobřeží, a o Darwin na severu. Ale doslova mě s hustotou osídlení moc neberte, spíše je to „řídkost“osídlení. To je na tom vlastně to krásné. Na takové
ploše se necelých 22 milionů „živáčků“ lehce rozprchne!

Ubytování v Sydney 
Ceny jsou uvedeny za 1 osobu a týden
Typ ubytování
4+ týdnů
Třílůžkový pokoj, sdílená koupelna
150 AUD/ osobu
Dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna
170 AUD/ osobu
Student apartmán pro 2 osoby
340 AUD/ 2 osoby
Sydney City - dvoulůžk. pokoj
235 AUD/ osobu
Rezervační poplatek
200 AUD/ osobu
Studentské apartmány se nachází v lokalitách Rockdale, Kogarah, Ashfield, Clovelly,
Artarmon, Lane Cove. Studenti si mohou zvolit typ pokoje a lokalitu, nicméně finální
umístění závisí na aktuální obsazenosti jednotlivých míst. Pokud nebude možné
zajistit zvolený typ pokoje, bude rozdíl ceny studentovi refundován. Třílůžkové
pokoje bývají vyhrazeny pro mužské nájemníky. Vratný depozit činí 250 AUD.
Ubytování v Cairns
Ceny jsou uvedeny za 1 osobu a týden
Dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna
od 150 AUD/osobu
Jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna
od 170 AUD/osobu
Rezervační poplatek
200 AUD/ osobu
Cena obsahuje ubytování v zařízených domcích a apartmánech (dvoulůžk. a jednolůžk.
pokoje bez stravy). Více detailů v našich kancelářích. Min. délka rezervace — 4 týdny.
Ubytování v Perthu
Ceny jsou uvedeny za 1 týden pobytu
Typ ubytování
4 + týdnů
Dvoulůžkový pokoj
150 AUD/ osobu
Samostatný pokoj
180 AUD/ osobu
Rezervační poplatek
240AUD/ osobu
Cena zahrnuje ubytování ve vybavených australských Share House. Vratný depozit
splatný před příletem do Austrálie činí 300 AUD. Min. délka rezervace — 4 týdny.

„Ukázka ubytování, které zajišťujeme“
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Držitelé studentských víz mohou
v Austrálii v průběhu studia legálně
pracovat 40 hodin v rozmezí dvou
týdnů a na plný pracovní úvazek
v době prázdnin. Pracovní povolení je
již součástí studentského víza.

Banka pro naše studenty

PRÁCE

Jedinou formalitu, kterou musíte po příjezdu vyřídit, aby jste mohli pracovat, je
daňové číslo (Tax File Number). Tuto registraci vyřídíte na Australian Taxation
Office, a to nejlépe elektronicky na http://www.ato.gov.au/individuals/. Ti
z vás, kteří se zapsali ke studiu na dobu delší 6 měsíců, si mohou zaškrtnout
kolonku „resident for tax purposes“ (rezident pro daňové účely), na základě
čehož budou v průběhu studia platit nižší daně. Všichni studenti také mo-

hou na konci finančního roku (po 30. 6.) nebo při odletu z Austrálie požádat
o navrácení daní. K tomu, abyste mohli správně a kompletně vyplnit formulář
na daňové vyrovnání, potřebujete potvrzení od zaměstnavatele, ve kterém jsou
uvedeny detaily vašeho výdělku a výše odvedených daní. Někteří zaměstnavatelé vám toto potvrzení vydají automaticky při rozvázání pracovního poměru
nebo na konci zúčtovacího období, jiní bohužel ne. Doporučujeme si proto
tyto záležitosti hlídat, potvrzení se těžko dostává zpětně. Pokud si s podáním
daňového přiznání nebudete vědět rady, můžete se obrátit na našeho „australského účetního“ nebo na některou ze specializovaných firem. Doporučujeme
například www.taxback.com.

Emirates – nejpřímější spojení do Australie.
Letecká společnost Emirates Vám nabízí nejpřímější spojeni s jedním přestupem do čtyř australských destinací
– Sydney, Brisbane, Melbourne a Pethu. S Emirates z Prahy
do Sydney doletíte za pouhých 22 h.
Vyzkoušejte si nejmodernější a největší komerční letadlo –
Airbus A380 na svém letu do Sydney nebo Melbourne.
Zpříjemněte si cestu s naším oceňovaným systémem palubní zábavy ICE, který Vám nabízí přes 1200 hudebních,
filmových a informačních kanálů.
Navštivte při své cestě fascinujíci Dubaj, město neomezených možností.

AUSTRALSKÉ STŘÍPKY
Něco pro hladovce! Zajímá-li vás, s jakými cenami
jídel máte počítat, připravte se, že s různými, ale nejlevnější stravování je tak od 6 $ za obyčejný hamburger. Ochutnejte však australský veliký hamburger,
označovaný with the lot, tím se nacpete k prasknutí,
dají vám dovnitř kus karbanátku a slaninu a vejce
a sýr a zeleninu a ananas a cibuli a kečup a …kdoví co ještě. Za menu u McDonald´s zaplatíte kolem
10 $, a za 10–15 $ už je hromada jídla ve fast food
(rychloobčerstvení). Záleží, dáte-li si jídlo bezmasé
nebo s masem – 3 $ rozdíl. Ceny se měnívají pozvolna
v zákazníkův neprospěch s každou novou sezónou,
a tak je dobré si ze surovin a hlavně za polovic navařit doma.
Hlavně v souvislosti s jídlem často uslyšíte jedno nebo
druhé citoslovce. První znamená výborné, fantastické
či chutné a je jím slovo „yami“ (čti jami, jamí), asi jako
české mňam! To druhé je výrazem hnusu, použité
asi tak v situaci, kdy dítěti upadne lízátko do louže
a ono se hrne pokračovat v jeho konzumaci. Potom
vzkřiknete „yak“! a táhnete ho pryč.

ZKUŠENOSTI NAŠICH STUDENTŮ: s prací
Škála nabízených prací v australských městech je obrovská, nicméně pro studenty přece
jen existují určité bariéry. Ne všichni jsou schopni zvládnout náplň dané práce se svou
znalostí angličtiny, dále jim brání hodinová limitace (20 hod./týden), a také často neznalost
již zaběhnutých zvyků. Proto se nabídka prací pro zahraniční studenty zužuje na některé
profese, které je možno vykonávat v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech.
Nejčastější druhy zaměstnání jsou: pomoc v kuchyni, umývač nádobí, číšník, uklízeč,
vyrovnávač zboží v supermarketu, pokladní, prodavač pečiva... Pokud budete mít o tuto
práci zájem i vy, je nejlepší přijet do Austrálie už s určitými zkušenostmi.
Je možno rovněž roznášet letáky (cca 12$ na hodinu), mýt auta ( fyzicky velmi namáhavé), rozvážet pokrmy (většinou musíte disponovat vlastním automobilem). Ostatní
manuální práce se hledají hůře, neboť zaměstnavatel od vás požaduje práci na plný
úvazek (zedníci, opraváři), ale s každým Australanem se dá rozumně domluvit. Když
mu vysvětlíte vaši situaci, může vyjít vstříc.
Hledáte-li práci po telefonu, čeká se od vás, že budete mluvit a rozumět tak, aby vás váš
potenciální zaměstnavatel pozval alespoň na „trial shift“ – zkušební šichtu. Jdete-li se
ptát rovnou (metoda „door to door“), buďte již vhodně oblečeni. Fluktuace zaměstnanců
v pohostinství je zde taková, že svou žádostí často vyjdete vstříc svému zaměstnavateli,
který by jinak musel dát inzerát do novin. Tento postup je vhodnější pro ty, kteří si nejsou
ještě zcela jisti se svou úrovní angličtiny. Profese číšníka/barmana je lepší nežli profese
„kitchenhand“ jak z hlediska namáhavosti práce, tak díky finančnímu přilepšení (tips –
„díška“), které není zdaleka zanedbatelnou částkou platu, neboť australští hosté „tipsují“
zpravidla 10 % částkou z ceny celého oběda / večeře.

Neplaťte zbytečně za nadváhu. Emirates Vám nabízejí
nadstandartní váhové limity pro Vaše odbavená zavazadla. 30 kg v ekonomické třídě, 40 kg v business třídě
a 50 kg v první třídě.
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…s námi se vždy domluvíte

Práci většinou definitivně získáte až poté, co uspějete ve „zkušební šichtě“ a jste již
zapsán do rozvrhu pracovníků. Řekne-li vám zaměstnavatel po skončení této šichty, že
vám zavolá později, tak jste na 90 % neuspěli.
UŽITEČNÉ POSTŘEHY NAŠICH STUDENTŮ:
Co je dobré si přivézt z České republiky:
Spacák, budík, anglický slovník, základní léky (určitě léky na alergii, máte-li nějakou),
společenské oblečení (černé kalhoty a bílá košile), které je u zaměstnání často požadováno (číšník), a dobrou angličtinu (myslí se znalosti). Možná ještě mobil. Bez telefonu
je člověk v Sydney ve velké nevýhodě. Pevné boty (pokud jdete mimo civilizaci) a bundu
(květen až září). Svetry se neztratí, ale koupíte levně v secondhandech. Pak už vám jen
stačí 1 džíny, 2 kraťasy, nějaká trička, plavky, boty do vody…
Pár tipů, co nejspíše nevozit:
Mapu Sydney – dobrá mapa Sydney se tu dá koupit za 10 $ (je to tzv. Street Directory).
Pro řízení autem nebo při hledání práce je mapa hodně potřebná. Doporučuji koupit opalovací krém až na místě, neboť tam je zvykem běžně používat mnohem vyšší ochranný faktor.
Minimum peněz na první měsíc pobytu:
Většina studentů si sem přiváží tak okolo 2 000 $. V Sydney se dá vyžít za 70 $ (jídlo)
na týden celkem v pohodě. Nejlevnější týdenní jízdenka vás stojí 41 $ (Travel Pass), no
a nejdražší položkou je nájemné, 100 $ až 160 $ na týden (společný byt s více studenty).
Střízlivý odhad týdenních nákladů studenta je tudíž kolem 220 $ až 290 $ + čas od času
prádelna (kolem 5 $) nebo holič (10 $ až 100 $).
ORIENTAČNÍ CENY ZBOŽÍ
mléko
chléb
sýr
brambory
steak
kuře
Big Mac
prací prášek
Coca-Cola 12 pack
pivo (v obchodě)
cappucino
lístek do kina
benzín

2l
700 g
500 g
1 kg
1 kg
1 kg
menu
1 kg
375 ml
0,33 l

3,20 AUD
4,00 AUD
8,00 AUD
1,50 AUD
17,00 AUD
12,00 AUD
7,95 AUD
5,00 AUD
14,00 AUD
2,50 AUD
4,50 AUD
15,00 AUD
1l
1,4 AUD
1 AUD = 18 Kč, resp. 0,80 EUR

AUSTRALSKÉ STŘÍPKY
U piva se stojí! Pivo (!), což Čechy zajímá, se podle mě pít dá,
i když celý proces kolem konzumace se dost liší od toho, co
známe u nás. Tak především hospody (pubs) najdete často spíše pod označením „hotel“. Bývalo to tak, že „pravý hotel“ stával
na rohu a uvnitř to byla putyka, nevětraná a tmavá, s blikajícími
herními automaty kolem stěn a masivním barem někde v čele.
Za tím barem ale ani tehdy ani dnes nechybí „drsná“ i „něžná“
obsluha. Usednete na nefalšovanou barovou židli a podpatky
si zapřete o bytelnou opěrku. Hlavní změnou oproti letům minulým je skutečnost, že dnes se v australských hospodách již někouří. Nechcete-li zůstávat u baru, rozhlédnete se po místnosti
a… není si kam sednout. V Austrálii se u piva stojí! Jen výjimečně
bývají hospody vybaveny stoly a židlemi, a když tam náhodou
pár židlí je, tak správný Aussie (čti ózí, rozuměj Australan) si stejně vybere pultík na opření a zůstane stát. Pivo na stojáka jako
v našich socialistických bufetech je zde zakořeněným zvykem.
V hospodě je na překvapení ještě další nezvyklá věc
– nevaří se tam! Dokonce ani tláču s cibulí či jiné studené jídlo vám nemohou nabídnout. Naopak na vás
budou hledět poněkud rozpačitě – na jídlo se přece
chodí do restaurací. „Ale tam mi zase nedonesou k jídlu pivo?!?“ rozčiluje se našinec a má bohužel pravdu.
Kultura plného půllitru! „Neznámá jižní země“ vás překvapí zcela jistě tím, že se tam běžně neprodává alkohol!
Žádný supermarket ho nemá v regálech, k jídlu v bufetu si
nedáte pivo, protože ho nevedou. Nesmějí – to je zákon.
Na prodej alkoholu je nutná zvláštní licence a ta je drahá.
Proto existují speciální obchody jenom s alkoholem (liquerland) a do nich musíte zajít, máte-li slinu na dobré australské (či jiné) víno, na tvrdý alkohol nebo na pivo. Dokonce
ani v některých velice luxusně vypadajících restauracích
vám nemohou nabídnout aperitiv či láhev vína. Na dveřích tam najdete zvláštní cedulku – B.Y.O. – bring your own!
Zapamatujte si, neboť to znamená, že si můžete přinést svou
vlastní láhev, odevzdat ji číšníkovi a on se již postará o zbytek.
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VÍZOVÁ
POVINNOST
Česká i Slovenská republika mají
s Austrálií zavedený vízový styk.
To znamená, že si před odletem
do Austrálie musíte požádat o víza,
odpovídající vašemu účelu návštěvy.

Banka pro naše studenty

Studentské informační centrum Alfa Agency v Sydney!

Turistické vízum – je možno využít pro krátkodobé studium nepřesahující
3 měsíce nebo pro čistě turistickou návštěvu nepřesahující 12 měsíců.
Studentské vízum – je určeno pro dlouhodobé denní studium delší 3 měsíců.
Výhodou studentského víza je možnost získat v Austrálii pracovní povolení
na 40 h v rozmezí dvou týdnů a na plný pracovní úvazek v době prázdnin.
Vyřízení studentského či turistického víza je jedním z nejdůležitějších
a zároveň nejsložitějších bodů celého přípravného procesu vycestování
do Austrálie. Proto vám doporučujeme věnovat přípravě žádosti o vízum
maximální pozornost. Naše agentura má s vízovou problematikou bohaté
zkušenosti a téměř všem našim klientům byla víza udělena. I vám rádi
poradíme s přípravou potřebných dokumentů a následně pro vás vízum
kompletně vyřídíme.

Podmínky žádosti o studentské vízum
I když ambasáda a australské úřady podmínky pro udělení víz pravidelně
přehodnocují a upravují, podstata žádosti zůstává již několik let stejná.
Žadatel musí vždy ambasádě dokázat, že:
	jeho hlavním cílem návštěvy je studium,
	má pevné zázemí v ČR/SR,
	disponuje dostatkem finančních prostředků na studium a životní náklady.
Podrobné informace o studentských i turistických vízech a aktuální výši
vízového poplatku získáte v našich kancelářích a na internetu.
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Adresa australské ambasády ve Vídni
(úřední hodiny Po–Pá, 10:00–12:00)
Australian Embassy, Mattieli Str 2, A – 1040 Wien, Austria
tel.: +43-1-50674 fax: +43-1-5132908; www.australian-embassy.at

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OSHC
Zdravotní pojištění OSHC (Overseas
CENY POJIŠTĚNÍ
Student Health Cover) u australské
1 měsíc
41,5 AUD
zdravotní pojišťovny Medibank Private
3 měsíce
124,5 AUD
je povinné pro všechny zahraniční
studenty. Toto pojištění musíte uhradit
6 měsíců
249 AUD
v předstihu spolu se studijním kurzem.
9 měsíců
373,5 AUD
Po vašem příletu do Austrálie vás škola
12 měsíců
498 AUD
zaregistruje u pojišťovny Medibank, která
vám do tří týdnů zašle průkaz pojištěnce.
Pojištění vstupuje v platnost dnem vašeho příletu do Austrálie. V případě, že si
své studium prodlužujete, bude nutné si připlatit i OSHC na další období. Pojištění
pomáhá studentům pokrývat náklady na ambulantní a nemocniční ošetření,
na léky a na převoz do nemocnice. Ne vše je ale z této pojistky hrazeno.

AUSTRALSKÉ STŘÍPKY

Naši studenti mají dále k dispozici
	
PC a internet ZDARMA
	
ZDARMA tisk dokumentů
	
podání daňového přiznání naším účetním
	
imigrační poradenství zkušeného imigračního právníka

Nový oceán? Australská pevnina je obklopena
ze všech stran vodou, kterou si lidé kdysi dávno
také pojmenovali. Z východu ji omývají slané vody
Pacifiku (Tichého oceánu), ze západu se k omývání
přidružuje oceán Indický. Je ovšem s podivem, že
nás ve škole nikdo neučil, že Australané rozeznávají
ještě jeden, nám neznámý oceán. Na jejich mapách
čtete Southern Ocean neboli Jižní oceán, rozkládající
se na jih od pevniny, mezi Austrálií a Antarktidou.
Z hlediska našeho vědění ovšem tyto vody spadají
pod označení oceán Indický.

Společenské aktivity pro naše studenty

V Sydney pro Vás již pátým rokem provozujeme studentské informační centrum.
Jelikož prostory sdílíme s našimi evropskými kolegy, nese kancelář příznačný název
„European Corner“. Naleznete nás v samotném středu Sydney na York Street (Suite
803A, Level 8, 32 York Street).

Mezi naše základní asistenční služby patří:

U ambulantního ošetření proplácí pojišťovna 85 % z tarifní částky, která je
pro daný typ ošetření stanovena australskou vládou. Zbytek si student hradí
sám. Proto je důležité, abyste si zvolili lékaře, který dodržuje tyto tarifní ceny
a nemuseli tak doplácet nad výše uvedený limit. Náš zástupce v Austrálii
vám rád poskytne seznam lékařů, s nimiž byli naši studenti spokojeni.

	vyřízení popříjezdových formalit
(daňové číslo “TFN“, zdravotní pojištění)
	popříjezdová orientace
	pomoc se založením bankovního úču
	asistence s nalezením práce, tvorba CV, ...
	pomoc s nalezením vlastního ubytování
	pomoc s prodloužením studia a studentských víz
	asistence při komunikaci s vaší školou
	vízový servis (turistická víza, studentská víza, imigrační servis)
	plánování Vašich cest po Austrálii

U nemocničního ošetření proplácí
pojišťovna 100 %. I v tomto případě ale platí, že nemocnice mohou
za své úkony účtovat více, než jsou
vládou stanovené ceny. V Austrálii
existují dva typy nemocnic – soukromé a státní. Zatímco některé
soukromé mohou nabízet dražší,
nadstandardní péči, ve státní
nemocnici vám bude ošetření
pojišťovnou proplaceno v plné
výši. Více informací naleznete
na www.medibank.com.au.

Pro naše studenty pořádáme také pravidelně zajímavé mimoškolní
aktivity a výlety do okolí. V loňském a letošním roce jsme již například zorganizovali “Boat Party“ (párty na lodi s plavbou
po Darling Harbour, brazilským
bandem a výbornou náladou),
BBQ party na pláži, výlet do vinařské oblasti “Hunter Valley“,
různá sportovní odpoledne,
BBQ party pro naše studenty
v Perthu...
Pokud se tedy nacházíte v Sydney, budeme nesmírně rádi, pokud naší novou kancelář dříve
či později navštívíte. Nacházíte-li se v jiném australském

Suite 803A, Level 8, 32 York Street
Sydney, NSW 2000, Australia
Tel: +61 2 8005 2245 Fax: +61 2 9012 0773
E-mail: sydney@alfa-agency.cz

městě, budeme potěšeni alespoň vaší emailovou či telefonickou reakcí.
Jsme připraveni Vám se vším pomoci tak, aby Váš pobyt v Sydney či
v jiné úžasné části Austrálie běžel hladce, abyste si jej užívali naplno.

EUROPEAN CORNER
European Corner je naše vlastní studentské centrum!
Žádné zastoupení jinou agenturou, žádné smluvní služby
jiné organizace! Můžete si být proto naprosto jisti
kvalitou služeb, na kterou jste zvyklí z kanceláří
Alfa Agency z Prahy, Brna či Bratislavy!
WWW.ALFA-AGENCY.CZ

…s námi se vždy domluvíte
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 	 National Australia Bank – banka pro naše studenty

SYDNEY

Darwin
Cairns

more give, less take

NSW
Nový Jižní Wales je jedním ze šesti států Australského svazu.
V Austrálii byste byli jako bez ruky, kdybyste se nevyznali ve zkratkách,
kterými se jednotlivé státy označují, proto si zkratku NSW (New South
Wales) zapamatujte.

Banka pro naše studenty

NAB — Banka pro naše studenty
Studijní pobyt v zahraničí představuje bezesporu
atraktivní a vzrušující životní zkušenost. Ta však
může skýtat mnohdy řadu nepředvídatelných, a ne
vždy příjemných, okolností. Proto Vám spolu s National Australia Bank (NAB) nabízíme jednoduché
a bezpečné otevření australského bankovního účtu
ještě před Vaším odletem do Austrálie, tak abyste si
na něj mohli zaslat v předstihu finanční prostředky
a po Vašem příletu je měli plně k dispozici.

Brisbane
Perth

SYDNEY
Melbourne

SYDNEY
Město naposledy proslavila nedávná olympiáda, je to však místo, ze kterého byste si v Austrálii dokázali vybavit nejvíce – Opera House, Harbour
Bridge… Komu by obrázky alespoň těchto dvou míst nic neříkaly? Sydney
je pro středoevropana místem veskrze příjemným k celoročnímu pobytí.
Nelze však pouze srovnávat průměrné měsíční teploty, je třeba se zamýšlet
nad typem bydlení (s prakticky neexistujícím ústředním vytápěním, kde
tři měsíce – červen až srpen – mohou našince překvapit neočekávaným
chladem), letní horké teploty jsou zase kompenzovány blízkostí moře a jejich
snesitelnost vám usnadňuje „všudypřítomná“ přírodní klimatizace.

National Australia Bank (NAB)
NAB je jednou z největších australských bank a pomáhá svým klientům
více jak 150 let. Disponuje širokým počtem bankovních poboček a bankomatů. Pro naše studenty nabízí v porovnání s ostatními australskými
bankami nadstandardní služby.

Posuďte sami přednosti studentského účtu u NAB:
• Možnost otevřít účet jeden rok dopředu před příletem do Austrálie
• Předem nominovaný osobní bankéř pro každého studenta
• Jednoduchý proces identifikace a aktivace (stačí do 6ti týdnů po příletu
navštívit s pasem svého bankéře)
• Bude na Vás čekat otevřený běžný účet, platební karty, případně
www.nabgroup.com/internationalstudent
výhodný spořící účet
www.nabgroup.com/internationalstudent
• Zdarma Internet Banking, SMS Banking, Telephone Banking
• Zdarma „embosovaná debitní karta“ s možností platby na internetu,
v autopůjčovnách, kempech…
• Účet je pro naše studenty založen a veden zcela bez poplatků
– a to doživotně!
• K otevření účtu není potřeba žádný minimální finanční limit
• Možnost přečerpání zůstatku na účtu – a to bez poplatku
• Síť více než 3 100 bankomatů po celé Austrálii — a výběry ZDARMA

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

Evropany byl australský kontinent objeven jako vůbec poslední. Bylo to
právě na místě dnešního hlavního města NSW v Sydney, kde se roku 1770
kapitán James Cook vylodil a o 18 let později do těch míst, jen o něco
severněji, vplula první flotila lodí s trestanci.
Sydney je městem mnohonárodnostním, nebojte se toho slova ani jeho
pravého významu, na spolužáky i spoluobčany asijského původu si rychle
zvyknete a věřte, že vám ten pocit nebude na obtíž.

NSW je rozlohou třetí (po Západní a Jižní Austrálii) z australských států, a je rozhodně hodně pestrý, mluvíme-li o jeho geografických a s tím
souvisejících i klimatických přednostech. Vždyť v NSW najdete nepřeberně
mořských pláží, příbřežních jezer, zálivů, zátok a fjordů. Asi o sto km více
vnitrozemím se táhne pruh hor (Velké předělové pohoří), kde na vlastní kůži
můžete poznat, že pro první osadníky nebyla vůbec žádná legrace se přes
hory dostat do vnitřních suchých plání, pokrývajících zbývající třetinu území.

Velké procento z nich jsou dnes nefalšovaní Australané, kteří si ovšem
do svého nového domova přinesli něco, co dennodenně naplno vychutnávají
všichni ostatní lidé – svou nezaměnitelnou národní kuchyni. Nikde jinde
na zeměkouli si neužijete takové rozmanitosti v jídle, jako právě v Sydney
(zevšeobecnit by se to dalo i na ostatní významná australská města).

SYDNEY
cena pronájmu 3 + 1
hostel ve čtyř a vícelůžkovém pokoji
ubytování Alfa Agency ve 2-lůžkovém pokoji
průměrné životní náklady studentů
městská doprava – orientačně
info o MHD v Sydney naleznete na

Výletů v rámci velkého Sydney, či výletů delších, je v nabídce nepřeberně.
Za zmínku stojí třeba Blue Mountains, jejichž skalní útvary zvané Tři sestry
a 900 kamenných schodů si dozajista užijete. Litovat nebudete ani návštěvy
proslulé vinařské oblasti „Hunter Valley“. Příjemný jedno či více-denní výlet
spojený s ochutnávkou lahodných vín z místních vinic stojí určitě za to.

SYDNEY

Možnost, kterou Vám NAB nabízí, je tou nejlepší příležitostí, jak se bezpečně
postarat o větší obnos peněz na cestách. Účet si můžete jednoduše zřídit v 10
minutách na internetu, nebo Vám jej rádi pomůžeme založit v naší kanceláři.
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Spíše pro zajímavost můžeme ještě doplnit, že každý ze států má
i svoji přezdívku, takže si přeložme, že Foundation State znamená
stát „zakládající“.

Adelaide

…s námi se vždy domluvíte

červen červenec srpen

600 AUD/týden
160 AUD/týden
165 AUD/týden
220 AUD/týden
44 AUD/týden
www.131500.com.au

leden

únor

březen

duben

květen

září

říjen

Maximální průměrná teplota (°C)

26

26

25

23

20

17

17

18

20

22

listopad prosinec
24

26

Minimální průměrná teplota (°C)

19

19

17

14

11

8

7

8

10

13

15

17

Srážky (mm)

100

111

122

106

98

123

69

81

62

73

82

75

Sluneční dny

20

20

19

20

20

20

22

21

21

20

20

20

Sluneční svit (h/den)

7

7

7

7

6

6

7

8

8

8

8

8
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Kaplan International English – Sydney

Darwin
Cairns

Perth

SYDNEY
Adelaide
Melbourne

Charakteristika
Kaplan International English se specializuje na výuku angličtiny a v tomto směru se řadí mezi nejlepší školy v Austrálii.
Připravovat se zde můžete na různé typy zkoušek včetně
Cambridge.

Poloha

Cairns

dvě lokality: City a Manly

Brisbane

Minimální věk studentů
Celkový počet studentů
Max./prům. studentů ve třídě

Kurzy angličtiny

AJ 16, Odb. 18

Speciální ceny platné pro zápisy do 31.8.2014

AJ – 15/13
Odb. kurzy – 25/20

Čistý čas výuky týdně
Počet úrovní v GE

Int. English – večerní (16:15-20:30) (pouze Manly)

28+7 lekcí
6

NÁRODNOSTNÍ MIX
AJ: Asie 58 %, Západní Evropa 10 %, Jižní Amerika 24 %,
ČR a SR 12 %, Východní a Střední Evropa 2 %
Odborné kurzy: Slovensko 22 %, Brazílie 18 %, Polsko 18 %,
ČR 12 % , Maďarsko 9 %, Pákistán 7 %, Itálie 3 %, ostatní 11 %

Kaplan provozuje v Sydney dvě školy – obě ve velmi atraktivních lokalitách. První se nachází v moderní šestipodlažní
budově v centru Sydney. Druhou nalezneme na Manly
Naše hodnocení
– jednom z nejvyhlášenějších turistických center Sydney.
Do city se z Manly dostanete trajektem za přibližně půl Angličtina je vyučována 28 lekcí týdně formou „face to face“
hodiny.
– tzn. klasická výuka s učitelem. Dodatečných 7 lekcí probíhá
potom formou speciálního samostudia. Zkušenosti našich
Silná stránka školy
studentů nám velí školu rozhodně doporučit! Je třeba upoStudenti zde najdou výborné vybavení, příjemné prostory zornit na organizaci výuky AJ ve dvou denních blocích. Oba
a pečlivou organizaci kurzů angličtiny. Výhodou studia
bloky se nicméně nachází v časovém rozmezí 8:30–15:45.
na Kaplanu je i ta skutečnost, že organizace má své
sesterské školy v Perthu, Brisbane a Cairns. Studenti
tak mohou v průběhu svého pobytu v Austrálii pohodlně
změnit svou studijní destinaci!

(28 + 7 / týden)

Intensive English - SPECIAL

City – 550, Manly – 300



lokalita Sydney City

Brisbane

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE

International House – Sydney

Darwin

Délka

Cena (AUD)

Nástupní termíny 2014
každé pondělí

Int. Business Engl. (fulltime obch. angl.)

2+ týdnů

shodná s IE

každé pondělí (pouze City)

English for Academic Purposes (pouze City)

10 týdnů

shodná s IE

IELTS preparation

5 nebo 10 t.

shodná s IE

6/1,10/2, 17/3, 21/4, 28/4, 26/5, 30/6, 14/7,
4/8, 8/9, 13/10,17/11 (EAP term zeleně)

FCE, CAE preparation

10, 12 týdnů

shodná s IE

6/1, 17/3, 8/9

FCE, CAE preparation

8 týdnů

shodná s IE

20/1, 14/4, 30/6 (pouze City), 7/10

City

Manly

280/týden

280/týden

(do 18 let)

310/týden

310/týden

detaily na str. 11

680/4týd.

–

Rodina, samostatný pokoj, polopenze
Rodina, samostatný pokoj, polopenze
Apartmán, 2-lůžk. pokoj (Alfa) 

SYDNEY
Adelaide
Melbourne

234/týden
2–18 týdnů
19+ týdnů
229/týden
2–18/19+týd. 240/230 týd.

Ubytování

Perth

Minimální věk studentů
Celkový počet studentů

Charakteristika

Max./prům. studentů ve třídě

IH Sydney, plným názvem International House Sydney – Teacher Training and Professional Centre, se již dlouhou řadu let
specializuje na jazykové kurzy akademického zaměření a především také na kurzy pro budoucí učitele AJ. V tomto směru patří
ke špičce mezi školami v Sydney. Škola je také, jak vypovídá
její název, součástí mezinárodní organizace “International House“. Ta sdružuje jazykové školy stejného jména po celém světě
a pravidelně kontroluje jejich kvalitu a parametry výuky. Studenti
tak mají na těchto školách záruku vysokého standardu služeb!

Čistý čas výuky týdně

extra noc 50 AUD

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE
16
200 - 250
Cambridge: 12/8
Ostat. Kurzy: 15/11
20 nebo 25 lekcí

Počet úrovní v GE

5

NÁRODNOSTNÍ MIX
Top 5 zemí: Korea 15 %, Itálie 14 %, Japonsko 11 %, Brazílie 8 %,Korea 11 %, Španělsko 8 %, Slovensko 6 %.
Podle regionu: Evropa 51 %, Asie 29 %,
Jižní Amerika 17 %; ČR 3 %

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2014

5+1 týd. ZDARMA
GE, EAP, CAE, FCE, IELTS
platí do 31. 12. 2014

Poplatky a další informace

cher Training“. Studenti zajisté ocení i moderní zázemí školy
– prostorné, klimatizované učebny s nejnovější multimediální
technikou, přístup na internet, WIFI připojení, dobře vybavená
studovna, velká společenská místnost ... Navíc díky velmi
atraktivní ceně, kterou jsme pro naše studenty vyjednali,
můžeme IH Sydney považovat za jednu z nejvýhodnějších
nabídek na trhu jazykových škol v Sydney.

zápisné: 200 AUD, nalezení ubytování: 200 AUD, vyzvednutí na letišti: 145 AUD, studijní materiály: AJ 10 AUD/týden, max. 250 AUD,
odborné kurzy 175 AUD/kurz, poplatek za Cambridge zkoušky: 300 AUD, poplatek za změnu campusu: 75 AUD,
prázdniny a st. svátky 2014: 1/1, 27/1, 18-19/4, 25/4, 9/6, 6/10, 25-26/12
Pro zápisy po 1/9/2014 platí tyto ceny: 2–18 týdnů 260 AUD/týden, 19+ týdnů 255 AUD/týden.

Kurzy angličtiny
Semi Intensive – GE, IELTS
Intensive – GE, EAP

(lekcí / týden)

Délka

Cena (AUD)

Nástupní termíny 2014

(20 lekcí)
(25 lekcí)

2 + týdnů
2 + týdnů

217/týd.
217/týd.

každé pondělí

(25 lekcí)

4 týdnů

217/týd.

8 týdnů
4 týdny

3 650/kurz
2 950/kurz

Intensive – FCE a CAE 
Cert IV in TESOL (zač. každé pondělí)
CELTA (zač. na vyžádání)

Ubytování
Rodina, samost. pokoj, polopenze (16 jídel)
Apartmán, 2-lůžk. pokoj (Alfa) 
Apartmán, 3-lůžk. pokoj - muži (Alfa) 

detaily na str.11
detaily na str.11

FCE & CAE: 4-týdenní moduly 2014:
17/3, 22/4, 19/5, 16/6, 14/7, 11/8,
15/9, 13/10, 10/11
doporučujme alespoň 12-ti týdenní blok

275/týd.
680/4 týd.
600/4 týd.

Poplatky a další informace
zápisné: 200 AUD, nalezení ubytování: 250 AUD, vyzvednutí na letišti: 150 AUD, studijní materiály: 15 AUD / týd.,
Teacher Training kurzy 150 AUD, poplatek za zkoušku: FCE/CAE 330 AUD,
prázdniny a státní svátky 2014: 1/1, 27/1, 18-4, 21/4, 25/4, 9/6, 4/8, 6/10, 25-26/12
rozvrh: 	
Semi Intensive kurzy – pondělí az čtvrtek 8:30 -14:30 nebo večerní pondělí až pátek 17:00–21:15
	Intensive kurzy – pondělí až pátek 8:30–14:30
Cena 216 AUD vychází z ceny 260 AUD/týd. při akci 5+1týd. zdarma

Poloha
Campus školy nalezneme v samotném centru Sydney,
na ulici Clarence street. Na dosah jsou tudíž všechny Sydneyské atrakce – do přístavu Darling Harbour se dostanete
za pouhých pár minut, stejně tak jako do naší kanceláře
na York street.

Silná stránka školy
Předností IH Sydney je bezesporu její akademická úroveň, nabídka Cambridge kurzů
a také speciálních kurzů pro učitele “Tea-
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…s námi se vždy domluvíte
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Navitas English – Sydney, Brisbane, Perth, Darwin

DARWIN
CAIRNS

BRISBANE

PERTH

SYDNEY
Adelaide

Minimální věk studentů

16

Celkový počet studentů

Sydney – 900
Brisbane – 300
Perth – 350
Darwin – 120

Melbourne

Charakteristika
Navitas English je jednou z největších a nejkvalitnějších
jazykových škol v Austrálii s velmi širokou nabídkou kurzů
angličtiny. Její školy nalezneme v Sydney, Brisbane, Perthu
a také v tropickém Darwinu.

Max./prům. studentů ve třídě

GE – 17/14
Cambridge – 15/12
Ostatní –15/12

Čistý čas výuky týdně
Počet úrovní v GE

BRISBANE

20+5h
6

Kurzy angličtiny
General English
8:20 – 14:30

(lekcí/t.)
(20+5h/t.)

Brazílie 20 %, Korea 11 %, Japonsko 11 %, Švýcarsko 11 %,
Asie 18 %, Evropa 10 %, Jižní Amerika 10 %, ČR 3 %, ostatní 6 %

Beach“. Druhé centrum zahrnuje dvě budovy a naleznete jej přímo u pláže „Manly Beach“. Doprava z centra
na Manly vede trajektem přes záliv, plavba trvá 20–30 min.
Nejnovější campus Navitas se nachází v centru Sydney
na jedné z hlavních ulic York street, hned u stanice metra
Wynyard.
V Brisbane a v Perthu jsou budovy Navitas situovány také
vždy v samotném centru města.

Poloha

Silná stránka školy

Budovy školy v Sydney jsou umístěny ve třech atraktivních lokalitách. První z center se nachází ve čtvrti „Bondi
Junction“, ze které se dostanete veřejnou dopravou během
10 minut do centra i na nejznámější pláž Sydney „Bondi

Škola pravidelně připravuje studenty na všechny úrovně
zkoušek Cambridge i IELTS. Budovy Navitas jsou skvěle
vybavené, Boomerang club pořádá až čtyřikrát týdně mimoškolní program pro studenty. Těm, kteří chtějí vyzkoušet
studium ve dvou destinacích, nabízí škola tzv. „Navitas
Air Link“ – program, kdy studentům zaplatí přelet mezi
dvěma australskými městy.

20

Brisbane

230 AUD / týd. (denní kurz)
210 AUD / týd. (večerní kurz)

Sydney

255 AUD / týd. (denní kurz)
235 AUD / týd. (večerní kurz)

Sydney
(AUD)

Perth
(AUD)

Brisbane
(AUD)

Darwin
(AUD)

5–12 týd.

300/t.

280/t.

275/t.

275/t.

13–24 týd.

295/t.

275/t.

270/t.

270/t.

Délka stud.

25+ týd.
Evening Class:
General English / IELTS prep.
16:40 – 21:00

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE

(20h/t.)

NÁRODNOSTNÍ MIX

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2014 (do 30.6.)

Cairns

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE

ILSC Australia – Sydney, Brisbane

Darwin

Business English, IELTS prep.

290/t.

5–12 týd.

kromně
Bondi

13–24 týd.

kromně
Bondi

25+ týd.

kromně
Bondi

8 týdnů

270/t.

250/t.
245/t.
240/t.

265/t.

265/t.

225/t.

225/t.

–

220/t.

220/t.

–

215/t.

215/t.

–

Nást. termíny 2014
Doporučené termíny:
20/1, 17/2, 17/3, 14/4,
12/5, 9/6, 7/7, 4/8, 1/9,
29/9, 27/10, 24/11,
29/12
ale možno i každé pondělí
Cairns - studium možné
jenom pro skupiny. Více
informací na vyžádání.

shodná s General English

na vyžádání

FCE, CAE, CPE 

10–12 týdnů

shodná s GE. CPE jen campus Bondi

FCE, CAE, CPE - 17/3, 9/6
(kromě Bondi CPE ), 22/9

Teacher Training courses

5/10 týdnů

ceny a destinace na vyžádání

na vyžádání

Ubytování

Perth

SYDNEY
Adelaide

Charakteristika
Školy ILSC se mohou pochlubit více než dvacetiletou tradicí.
Její nejdéle operující campusy najdeme v kanadských
městech Vancouver, Toronto a Montreal, před pár lety
potom přibyly školy v San Franciscu a New Delhi. Sydney
a Brisbane jsou nejmladší akvizicí vzdělávací skupiny ILSC.

ILSC Sydney
ILSCSydney otevřel v prosinci 2012 nový kampus naproti
Sydney‘s Town Hall. Nalezneme je v samotném centru
města ve vyhlášeném Central Business District. Studenti
tak mají na dosah dvě největší turistické atrakce Sydney
— proslulé stavby Opera House a Sydney Harbour Bridge.

Rodina, samost. pokoj, polopenze

250/t.

280/t.

Extra noc 40 AUD

ILSC Brisbane

Rodina, samost. pokoj, polopenze

(do 18 let) 300/týd. 280/týd.

280/t.

300/t.

student. dozor + 60 AUD/t.

ILSC Brisbane se nachází poblíž překrásného městského
parku, pouhé dvě minutky od hlavní železniční stanice Central Railway Station. Vedle moderního a velmi bohatého
vybavení školních prostor a učeben bychom rádi zmínili
i prostornou venkovní terasu, kterou studenti a učitelié
hojně využívají nejen při přestávkách a obědové pauze,

150/týd.

-

Poplatky a další informace
zápisné: 225 AUD nalezení ubytování: 260 AUD , vyzvednutí na letišti: 140 AUD (S), 120 AUD (B), 120 AUD (P),
110 AUD (D), studijní materiály: 15 AUD/t. (1–24 t.), 350 AUD / kurz (24+ t.), poplatek za zkoušku: Klasická forma FCE/CAE
300 AUD, CPE 315 AUD, IELTS 330 AUD, BULATS computer based 180 AUD, TOEIC 240 AUD.
prázdniny a státní svátky 2014: 1/1, 27/1, 3/3 (P), 18/4, 21/4, 25/4, 5/5 (D), 9/6, 4/8 (D), 13/8 (B), 29/9 (P), 6/10
(S, B), 14/11 (B), 25-26/12
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Celkový počet studentů

Sydney 150 – 200
Brisbane 150 –200

Melbourne

275/týd. 260/týd.

Apartmán, 2-lůžk. pokoj (Alfa)  detaily na str.11 170/týd.

Minimální věk studentů

Max./prům. studentů ve třídě

Kurzy angličtiny
General English

GE 18/15
Cambridge 18/15

Čistý čas výuky týdně
Počet úrovní v GE:

24l nebo 30l
11

(lekcí/týden)

(25 lekcí)

GE večerní

(24 lekcí)

FCE preparation 

(25 lekcí)

CAE preparation 

Cena (AUD)
290/t. (S), 270/t. (B)

12–23 týdnů

280/t. (S), 260/t. (B)

1–11 týdnů

199/týden

Nástupní termíny 2014

každé 4 týdny

12–23 týdnů

194/týden

9 –12 týdnů

shodná s GE / IE

6/1 (9), 24/3 (11), 16/6 (10), 22/9 (12)

(25 lekcí) 10–11 týdnů

shodná s GE / IE

6/1 (10), 24/3, 16/6, 22/9 (11)

1 300 AUD / 3 měs.

každý měsíc (večerní kurz)

Odb. kurz Business (Cert. II – Diploma)

NÁRODNOSTNÍ MIX

Délka
1–11 týdnů

7m. až 3 roky

Denní výuka je kombinací 3h hlavních lekcí + 1,5h volitelných lekcí. Výuka každého oboru probíhá v 4 týdenních intervalech.
Studenti si mohou každé 4 týdny změnit výběr specializací a volitelných oborů.
Některé obory jsou dostupné jen v určitých jazykových úrovních.

Asie 35 %, Latinská Amerika 33 %, Evropa 18,5 %, ostatní
13,5 %

Nabídka hlavních oborů / specializací (3h denně):
English Communication • Power Speaking • Business English • TOEIC •IELTS & Academic Preparation • Cambridge
Preparation • English for JOBS• Business Management & Human Resources
Nabídka volitelných oborů (1,5h denně):
Writing • Grammar • Reading • Listening • Debating• Listening for Professionals• Vocabulary • Basic Survival •
Conversation • Assertiveness • International Current Events • Global Social Issues • Public Speaking • TOEIC® (Listening and Reading) • Business Interview Skills • Business Presentation Skills • Business Writing Skills • Business English
Cambridge • Marketing • Media Studies • English for Travel and Hospitality • Café Work Skills • Creative English

ale také při samotné výuce — zejména pro konverzační
a interaktivní lekce.

Silná stránka školy
Silnou stránkou školy je bezesporu její zajímavé a časem
prověřené výukové schéma. Studenti si mohou vždy v čtyřtýdenních intervalech zvolit jeden hlavní a jeden vedlejší
studijní obor či specializaci. Studium angličtiny se tak
stává mnohem zajímavější a atraktivnější, a nikdy neomrzí.
Výčet oborů naleznete v tabulce na pravé straně.

Ubytování
Rodina, samost. pokoj, polopenze
Apartmán, 2-lůžk. pokoj (Alfa) 

min. 4 týd.
min. 4 týd.

Sydney

Brisb.

266/t.
680/4t.

245/t.
–

detaily na str.11

Poplatky a další informace
zápisné: 220 AUD, pro 16+ týdnů zdarma, nalezení ubytování: Sydney 220 AUD, Brisbane 210 AUD, vyzvednutí na letišti:
Sydney 146 AUD, Brisbane 160 AUD, studijní materiály: 80 AUD (1-11 t.), 160 AUD (12+ t.), FCE/CAE: 280 AUD, poplatek
za zkoušku: FCE 362 AUD, CAE 368 AUD,
prázdniny a st. svátky 2014: 1/1, 26/1, 29/3, 1/4, 25/4, 10/6 (Syd.), 5/8 (Syd.), 14/8 (Brisb.), 7/10 (Syd.),
25/12, 26/12. Délka jedné lekce je 50 minut.


Naše hodnocení
Největšími přednostmi školy je vynikající národnostní mix,
organizovanost a široká nabídka kurzů. O kvalitě školy
svědčí dlouhodobě pozitivní ohlasy našich studentů!

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

…s námi se vždy domluvíte
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Think: Education Group – Sydney, Melbourne, Brisbane, G. Coast

Darwin
Cairns

GOLD COAST
Perth

BRISBANE

SYDNEY
Adelaide
MELBOURNE

Charakteristika
Think: Education Group je v současnosti synonymem velmi
kvalitního vyššího odborného a vysokoškolského vzdělání
v mnoha různorodých oborech. Na devíti školách, které
tvoří tuto skupinu, studuje na 4 000 studentů. Více než
polovinu z tohoto počtu reprezentují australští studenti,
zbytek potom studenti zahraniční. Z širokého spektra studijních oborů této instituce si pro vás dovolujeme vybrat
ty nejatraktivnější a nejpoptávanější školy a kvalifikace.

Billy Blue College of Design • CATC Design School
Destinace: Sydney, Brisbane, G.Coast, Melbourne
Billy Blue i CATC jsou vyhlášené australské školy se specializací na umění a design. Díky skvělému renomé je
o absolventy těchto škol na designérském pracovním trhu
velká poptávka. Studenti škol získávají také mnohá ocenění v australských i mezinárodních uměleckých soutěžích.

APM College of Business and Communication
Destinace: Sydney, Brisbane
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APM patří ke špičce v oblasti obchodu, managementu
a marketingu. Můžete zde dosáhnout na titul Diploma
či Advanced Diploma, případně ukončit studium rovnou
bakalářským titulem. Nabízené obory na APM: Public
Relations, Marketing, Advertising, Journalism, Event Management, Entertainment Marketing a Sports Marketing.

Australasian College of Natural Therapies (ACNT)
Desinace: Sydney
ACNT byla založena již v roce 1982 v reakci na stále rostoucí poptávku po přírodní medicíně. V současnosti patří škola
k nejstarším, největším a nejvyhlášenějším vzdělávacím
institucím přírodních a „beauty“ terapií v Austrálii. V Sydney
škola disponuje excelentně vybaveným campusem, který
se nachází v Surry Hills nedaleko Central Station. Součástí
campusu je i tzv. “Natural Health Care Centre“, kde studenti
vykonávají svou praxi. Toto centrum je otevřeno se svými
službami přírodních terapií i široké veřejnosti.

Australian National College of Beauty (ANCB)
Destinace: Sydney, Brisbane
ANCB nabízí řadu výborných kurzů v „Beauty Industry“.
Mezi stěžejní kvalifikace školy patří Beauty and Spa Therapy, Nail Technology, Make-up Services, Retail Cosmetic
Services. Škola disponuje svou vlastní Beauy Therapy
klinikou.

Cairns

Sydney, Melbourne a Perth

Brisbane

Přehled kurzů

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Přehled škol a nabízených kurzů

Délka

Billy Blue College of Design
Sydney • Melbourne • Brisbane
Certificate III in Design Fundamentals
Bachelor of Applied Design (obory: Communication • Digital Media • Branded
Environment • Commercial Interior • Residential Interior • Branded Fashion)
CATC Design School
Sydney • Melbourne • Brisbane • G.Coast

13 týd.
3 roky

1 rok

Diploma of Photoimaging

Cena (AUD)

Perth

SYDNEY
Adelaide
Melbourne

1 rok

Diploma of Graphic Design • Diploma of Interior Decoration and Design

APM College of Business and Communication
Diploma of Marketing
Bachelor of Business
(obory: Marketing • Event Management • Public Relations)
Australasian College of Natural Therapies
Advanced Diploma of Nutritional Medicine
Certificate IV in Massage Therapy Practice
Diploma of Remedial Massage
Australian National College of Beauty
Diploma of Beauty Therapy
International Certification in Beauty and Spa
Poplatky a další informace

Australian College of Sport & Fitness

Darwin

Syd. 5 535/kurz
Syd. 10 700/sem.
Bris. 9 650/sem.
Syd., Mel. 21 736/kurz
QLD 20 072/kurz
Syd., Mel. 21 736/kurz
QLD 20 072/kurz

Sydney • Brisbane
26 týd.

8 405/kurz

3 roky

8 800/sem.

2 roky
16 týd.
36 týd.

15 392/rok
4 784/kurz
9 465/kurz

52 týd.
52 týd.

S: 17 940 / B: 16 848 kurz
S: 6 344 / B: 3 744 kurz

Charakteristika
Australian College of Sport & Fitness (ACSF) poskytuje
již více než dvě dekády kvalitní vzdělání v oblasti sportu
a péče o lidské tělo. Mezi její stěžejní studijní programy
patří kurzy „Fitness“ a „Massage Therapy“.

Poloha
Campusy školy se nachází přímo v centrum, nebo v jeho
blízkosti a jsou tak lehce dosažitelné městkou hromadnou
dopravou.

Sydney

Sydney • Brisbane

Celkový počet studentů
Počet studentů ve třídě

18
S 650, M 100, P 150
Fitness 24, Massage 20

NÁRODNOSTNÍ MIX
Stř. a V. Evropa, J. Amerika, Japonsko / Thajsko, ost. Evropa,
ost. svět . Na škole studuje i výrazný počet austr. studentů.

Silná stránka školy / naše hodnocení
Nebaví vás už business, nebo marketing a podobné kurzy? To
je v pořádku, buďte jiní! Staňte se akreditovaným osobním trenérem a fines specialistou! ACSF se řadí mezi školy o které je
mezi studenty (i australskými) velký zájem. I proto se v dubnu
2012 otvírá, po úspěchu v Sydney a Perthu, zcela nový kampus
v Melbourne. Tato škola věří ze studium by mělo být flexibilní,
praktické a zábavné. Škola se zaměřuje na kurzy: sport, fitness
a massage což přináší odlišnou a zajímavou alternativu. Řada
našich studentů si nemůže vynachválit flexibilní časový rozvrh,
vstřícný a přátelský přístup učitelů a vedení školy.

Odborné kurzy
Fitness

Dostupnost

Délka

Cena (AUD)
1 690/term

(15 hodin/týden)

Certificate III in Fitness 

S, M, P

6 měsíců

Certificate IV in Fitness 

S, M, P

12 měsíců

1 690/term

S, M

6 měsíců

1 690/term

12 měsíců

1 690/term
1 890/term

Diploma of Fitness
Diploma of Sport & Recreation S, M
Massage

(15 hodin/týden)

Certificate IV in Massage

S

9 měsíců

Diploma of Remedial Massage 

S

12 měsíců

1 890/term

Certificate IV & Diploma Massage 

S

21 měsíců

1 890/term

Možnost studovat též kombinované kvalifikace “Massage & Fitness“

Nástupní termíny 2014
2014
Term 3: 15/7–19/9
Term 4: 7/10–12/12
2015
Term 1: 27/1–10/4
Term 2: 25/4–1/7
Term 3: 13/7–23/9
Term 4: 10/10–16/12
Každý term obsahuje
cca 2 týdny prázdnin.
6 měs. = 1 semestr
= 2 termy. Term = 10t.

Poplatky a další informace
zápisné: 95 AUD, studijní materiály: 300 AUD na každý certifikát / diplomu,
poplatek za pozdní platbu: 50 AUD, zkratky: S = Sydney, M = Melbourne, P = Perth
studijní rozvrh Sydney 1. možnost: Uterý a Středa 8:45–17:30, studijní rozvrh 2. možnost: Čtvrtek a Pátek 8:45–17:30 (praxe,
teorie a posilovna), Melbourne: Úterý - Čtvrtek 8:45 - 17:30, Perth: Pondělí - Středa 8:45 - 17:30

College of Sport and Fitness – Sydney
Poloha

zápisné: ZDARMA, nástupní termíny: Billy Blue & CATC & APM 10/2, 2/6, 22/9 • ACNT & ANCB 10/2, 2/6, 15/9
studijní materiály: za Graphic Design kurzy cca 500 AUD, ostatní v ceně programu.
Školné se předplácí vždy za jednotlivé semestry / trimestry.

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

Minimální věk studentů

Škola CSF leží v srdci Sydney ve čtvrti Darlinghurst, pár
kroků od Hyde Parku a známé Oxford Street. Darlinghurst
je rozmanitá, energická čtvrť, kde více než čtvrtinu obyvatel
tvoří studenti. Najdete zde spoustu příležitostí k zábavě,
množství obchodů a kaváren.

Charakteristika

Silná stránka školy / naše hodnocení

College of Sport and Fitness (CSF) je další z několika
mála škol v Sydney, které vám nabídnou „něco odlišného
a originálního“ v oblasti odborného vzdělávání.
Naučte se zvládnout rekreační programy pro
děti až po programy pro vysoce výkonné
sportovce .

Mezi silné stránky školy můžeme bezesporu zahrnout
samotnou atraktivitu a určitou exotičnost studijního oboru.
Mezi velké plus bude patřit i velmi flexibilní časový rozvrh,
umožňující studentům lépe skloubit práci a školu. Vyučování probíhá 2x týdně v dopoledních nebo 3x týdně
ve večerních hodinách.

…s námi se vždy domluvíte

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Minimální věk studentů

18

Max./prům. studentů ve třídě

Celkový počet studentů

250

Počet lekcí týdně

20
15+5 lekcí

NÁRODNOSTNÍ MIX
Jižní Amerika 27 %, Záp. Evropa 26 %, Vých. Evropa 26 %, Asie 11 %, UK 8 % , Sev. Amerika/Kanada 2 %

Přehled kurzů
Kurz
Certificate II in Sport (Coaching)
Certificate III in Sport (Coaching)
Certificate IV in Sport (Coaching)
Poplatky a další informace

(20 lekcí/týden)

Délka
6 měsíců
12 měsíců
18 měsíců

Cena (AUD)
1 600/term
1 600/term
1 600/term

Nástupní termíny 2014
17/2, 3/3, 19/5,
2/6, 11/8, 25/8,
3/11, 17/11

zápisné: 250 AUD, studijní materiály: 350 AUD/každý certifikát. 6 měsíců = 1 semestr = 2 terms
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Další nabídka studia – Sydney

Darwin
Cairns

MELBOURNE

Darwin
Cairns

Brisbane
SYDNEY
Perth

Kent Institute of Business and Technology – Sydney

Adelaide

Kent Institute se specializuje na výuku odborných kurzů. Jeho doménou
jsou zejména Informační technologie, Management a Marketing. Škola se
nachází v samém centru města, v těsné blízkosti jedné z hlavních vlakových stanic Town Hall. Silnou stránkou školy je její velmi flexibilní studijní plán.
Studenti si mohou vybrat mezi dopolední, odpolední a večerní výukou.
Melbourne

Odborné kurzy

Cena (AUD)

Nástupní termíny 2014

Cert. IV Business (28 t.) • Cert. IV Marketing(28 t.)

1 250/term

Cert. IV Accounting (28 t.) • Dip. Accounting (56 t.)

1 250/term

Dip. Business (56 t.) • Dip. Marketing (56 t.)

1 250/term

Term1: 14/1 (11/2, 11/3)–5/4
Term2: 29/4 (27/5)–21/6
Term3: 15/7 (12/8)–6/9
Term4: 30/9 (28/10)–22/11

Adv. Diploma of Business (84 t.)• Adv. Diploma of Marketing (84 t.)

1 250/term

2015
Term 1: 13/1 (10/2, 10/3)–4/4

Certificate III Information (16 t.)• Certificate IV Web based Tech. (40 t.)

1 250/term

Diploma of IT Website Devel. (72 t.) • Diploma of Digital Multimed. Tech. (72 t.)

1 250/term

V závorkách uvedeny vedlejší
nástupní termíny.

Advanced Diploma of IT (96 t.)

1 250/term

Business – Marketing / Management

Information Technology

(20 hodin/týden)

(20 hodin/týden)

Univerzitní kurzy
Bachelor in Business (3 roky, 24 předmětů)

1 350/předmět

zápisné: ZDARMA, 1 semestr = 2 termy = 6 měsíců = 20 stud. týdnů. Možnosti výuky – 3× denně. Možnost bakalářského studia.

AIPE - Sydney
AIPE Sydney je škola, která nabízí univerzitní kurzy za velmi příznivou cenu. Škola sídlí v moderní výškové budově
v centru Sydney. Nabízí kurzy v oboru Business, Management, Marketing, Human Resource, Accounting ...
Univerzitní a odborné kurzy
Diploma of Business •Accounting • HR • Management • Marketing (8 předm. / rok)
Bachelor of Business (24 předmětů)
Poplatky a další informace
zápisné: 200 AUD
Nástupní termíny 2014: 10/3, 7/7, 3/11
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Společnost Academies Australasia provozuje odborné školy Clarendon Business College, Supreme Business
College a Australian College of Technology. Během více než 40- ti let zde úspěšně absolvovali své studium tisíce
zahraničních studentů.
Odborné kurzy

Cena (AUD)

Travel & Tourism
Cert. II (3 m.) • Cert. III (6 m.) • Cert. IV (12 m.) • Diploma (18 m.) •
Adv. Diploma (24 m.)
Certificate IV in Tourism – Guiding (6 m.)
Accounting & Financial Services
Cert. III (6 m.) • Cert. IV (12 m.) • Diploma (18 m.) • Adv. Diploma (24 m.)
* rovněž Fast Track Adv. Diploma (12 m.)
Business – Management • Marketing •Administration
Cert. II (3 m.) • Cert. III (6 m.) • Cert. IV (12 m.) • Diploma (18 m.) •
Adv. Diploma (24 m.)
Information Technology
Cert. II (3 m.) • Cert. III (6 m.) • Cert. IV (12 m.) • Diploma (18 m.)
Poplatky a další informace

1 462/term
1 625/term
1 440/term

1 350/term
1 350/term

Nástupní termíny 2014
Term1: 14/1–15/3
Prázdniny: 16/3–7/4
Term2: 8/4–7/6
Prázdniny: 8/6–30/6
Term3: 1/7–30/8
Prázdniny: 31/8–22/9
Term4: 23/9–22/11
Prázdniny: 24/11/11–13/1/13
2015
Term1: 13/1–14/3

V závorkách uvedeny vedlejší
nástup. termíny.
1 term = 3 měsíce = 9 stud. týdnů

zápisné: ZDARMA, studijní materiály: 200 AUD/term (splatné při nástupu). Výše uvedené ceny již zahrnují 10 % slevu!

Poplatky a další informace

Délka

Cena (AUD)

1 - 2 roky

1 400 / předmět

3 roky

1 445 / předmět

Zážitkem jiného charakteru je projížďka historickým vláčkem Puffing Billy, který se projíždí po své hodinu trvající trase severně od Melbourne. Dříve sloužil
pro svoz zemědělských produktů z oblasti, dnes jeho černo-červeno-zelená
parní lokomotiva supí a vyfukuje sloupce páry jen a jen pro potěchu turistů.

Academies Australasia – Sydney

Bridge Business College – Sydney
Bridge Business College patří dlouhodobě k cenově nejdostupnějším odborným školám v Sydney, díky čemuž
si získala velkou oblibu mezi zahraničními studenty. Vedle příznivé ceny studenti oceňují i velmi flexibilní studijní
rozvrh, v rámci kterého si mohou zvolit kterýkoliv ze tří výukových bloků denně. Jednou z dalších výhod je také
možnost hradit školné v tříměsíčních splátkách.
Kurzy 
Obecná angličtina 2 a více týdnů
Business, Human Resources
Cert. II (6 m.) • Cert. III (12 m.) • Cert. IV ( 18 m.) • Diploma (24 m.)
Accounting
Cert. IV ( 6 m.) • Diploma (12 m.)
Tourism
Cert. III (15m.) • Diploma (24 m.)

Cena (AUD)

Nástupní termíny 2014

od 180/ týden

každé Po, rozvrh: Po - Čt 9-15h

1 300/ 3 měs.
1 400/ 3 měs.
1 350/ 3 měs.

Brisbane
Perth

MELBOURNE

MELBOURNE
Co do velikosti je to město srovnatelné se Sydney. Rovněž olympiádu tady
již zažili (ta v Melbourne proběhla v roce 1956), kuchyně asijského i evropského původu (hlavně řecká a italská) jsou k nalezení na každém kroku.
Ze sportovních událostí roku bych připomněl lednový grandslamový tenisový
turnaj, závody F1 a listopadový dostihový závod (The Melbourne Cup).
Klima je chladnější, nežli v ostatních městech, tomu odpovídá i vybavenost
domácností – zdi bývají izolované a existuje topení – z toho důvodu je zima
v Melbourne snesitelnější oproti Sydney.
Melbourne nabízí řadu skvělých škol – jazykových i odborných – nepřeplněných Čechy a Slováky.

Term1: 14/1 Term5: 1/7
Term2: 25/2 Term6: 12/8
Term3: 8/4 Term7: 23/9
Term4: 20/5 Term8: 4/11

VIC
Vůbec nejmenším kontinentálním státem Austrálie je Viktorie, když menším
už je pouze ostrovní Tasmánie. Typická troj-písmenná zkratka VIC – je
dostatečně srozumitelná, Viktorie se však rovněž někdy nazývá státem
„zahradním“ – Garden State.
A výlety ve dnech volna? Co třeba návštěva zrekonstruovaného zlatokopeckého městečka Sovereign Hill, tam na den zapomenete, v jaké uspěchané
době musíte žít a necháte se obklopit atmosférou doby zlaté horečky.
Všichni zaměstnanci se po ulicích pohybují v dobových kostýmech, vy
máte v ruce plánek, ale ani byste ho nepotřebovali, vždyť kam jinam takový
správný westernový traper nejprve zapadne, než do lokálu. Posléze však
nestačíte s dechem, jako překot obdivujete zručnost tehdejších řemeslníků,
předvádějících všechno možné, od výroby svíček, přes odlévání zlaté cihly,
po umění cechu pekařského.
MELBOURNE

Možno platit v 3 měs. splátkách
3 měsíce = 2 terms

Poplatky a další informace
zápisné: 150 AUD, 1 rok = 8 termů • 1 term = 6 týdnů,
flexibilní rozvrhr pro odborné kurzy 3 bloky denně: 9:00–12:00 • 13:00–16:00 • 17:00–20:00

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

V době, kdy se naši předkové radovali nad založením vlastního českého
státu (r. 1918), se začala při jižním pobřeží Viktorie budovat ona úchvatná
silnice, klestící si cestu nejprve členitým pobřežním terénem a posléze se
vypořádávající s nástrahami klimatických podmínek vyprahlých pustin.
Čtrnáct let budovali tuto trasu. Tím se zpřístupnil příjezd k jistě nejúchvatnější
podívané v celé Viktorii, k tzv. Great Ocean Road (Velké pobřežní cestě),
jejíž součástí je i seskupení Dvanáct apoštolů a London Bridge. Bývalo to
dvanáct pískovcových věží trčících z moře do výšky asi 50 metrů, dnes již
několik z nich podlehlo neúprosnému procesu eroze.

Sydney
Adelaide

…s námi se vždy domluvíte

MELBOURNE
cena pronájmu 3 + 1
hostel ve čtyř a vícelůžkovém pokoji
průměrné životní náklady studentů
městská doprava – orientačně
info o MHD najdete na
červen červenec srpen

500 AUD/týden
150 AUD/týden
210 AUD/týden
30 AUD/týden
www.metlinkmelbourne.com.au

leden

únor

březen

duben

květen

září

říjen

Maximální průměrná teplota (°C)

26

27

24

20

17

13

13

14

16

19

listopad prosinec
22

24

Minimální průměrná teplota (°C)

14

14

13

10

8

6

5

6

7

9

10

12

Srážky (mm)

46

41

39

47

46

41

37

47

51

59

60

49

Sluneční dny

22

21

22

20

18

16

17

15

15

17

18

22

Sluneční svit (h/den)

8

9

7

7

4

3

4

6

6

7

7

8
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Discover English – Melbourne

Darwin
Cairns

Brisbane

Perth

Sydney
Adelaide
MELBOURNE

Charakteristika
Discover English je relativně mladou jazykovou školou
v Melbourne. Nicméně se plně soustředí na výuku anglického jazyka a patří k tomu nejlepšímu, co Melbourne
v této oblasti může nabídnout.

Poloha
Budovu školy nalezneme v samotném srdci Melbourne,
na Bourke street. Studenti tak mají v bezprostřední blízkosti
veškeré obchody a služby, jaké toto krásné vibrující město
nabízí. Městká hromadná doprava v podobě zastávek
tramvaje, autobusu či vlaku je od školy vzdálena také
jen pár kroků.

Silná stránka školy
Discover English nabízí širokou škálu jazykových kurzů
– od všeobecné angličtiny, obchodní angličtiny až po přípravu na zkoušky Cambridge či IELTS. Škola používá velmi moderní a pokrokové způsoby výuky, vše podpořeno vysoce
kvalifikovanými a pečlivě vybranými učiteli AJ s bohatými
pedagogickými zkušenostmi. Discover English se také
může pochlubit velmi moderním vybavením, zahrnujícím

26

Brisbane

Minimální věk studentů

18let

Kurzy AJ

Celkový počet studentů

288

General English (dopol. i odpol.)
IELTS preparation (odpol.)
Business Engslish (odpol.)
English for Academic Purposes (odpol.)
FCE, CAE Preparation (dopol.)
Ubytování

Max./prům. studentů ve třídě

GE – 18/13
Cambridge – 12/9

Čistý čas výuky týdně

Cairns

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE

20 h

Počet úrovní v GE:

6

NÁRODNOSTNÍ MIX
Korea a Japonsko 20 %, Kolumbie 15 %, Brazílie 11 %, Itálie
10 %, Španělsko 7 %, Švýcarsko 6 %, Thajsko 6 % , Chile 4 %,
Francie 3 %, Taiwan 3 %, ostatní 15 %

světlé a prostorné klimatizované učebny, bohatě vybavenou knihovnu, WIFI připojení v celé budově, společenské
prostory pro studenty nebo nádhernou střešní terasu. Discover English se o své studenty zkrátka stará – to potvrzuje
i množství doprovodných aktivit, které škola organizuje.
Pokud se rozhodnete studovat AJ v Melbourne, můžeme
Vám proto školu Discover English vřele doporučit.

Impact English College – Melbourne

Darwin

(20h /týden)

Délka
1+ týden
1+ týden
5+ týdnů
5+ týdnů
10, 12 týdnů

Rodina, samostat. pokoj, bez stravy/polopenze
Apartmán, 2-lůžkový pokoj, bez stravy (min. 5 týdnů)
Poplatky a další informace

Cena (AUD)
250/týd.
250/týd.
250/týd.
250/týd.
270/týd.

Nástupní termíny 2014

Perth

Sydney
Adelaide
MELBOURNE

každé pondělí
31/3,5/5,9/6,14/7,18/8,22/9,27/10,1/12

6/1, 17/3, 9/6, 8/9

210/255/týd.
255/týd.

Charakteristika
Impact English College je zavedenou a pravidelně oceňovanou jazykovou školou. Plně se soustředí na výuku anglického jazyka na všech úrovních a patří k tomu nejlepšímu,
co Melbourne v této oblasti může nabídnout.

Poloha

zápisné: 200 AUD, nalezení ubytování: 200 AUD, studijní materiály: AJ 70 AUD, FCE a CAE 120 AUD,
poplatek za zkoušku: FCE/CAE 345 AUD, vyzvednutí na letišti: Tullamarine 140 AUD, Avalon 185 AUD,
prázdniny a státní svátky 2014: 1/1, 26/1, 11/3, 29/3, 30/3, 1/4, 25/4, 10/6, 5/11, 25/12, 26/12
Dopol. výuka: Po – Pá 8:30 – 13:00, Odpol. výuka: Po – Pá 13:30 – 17:45

Budovu školy nalezneme v samotném srdci Melbourne,
na Bourke street. Studenti tak mají v bezprostřední blízkosti
veškeré obchody a služby, jaké toto krásné vibrující město
nabízí. Městká hromadná doprava v podobě zastávek
tramvaje, autobusu či vlaku je od školy vzdálena také jen
pár kroků.

Silná stránka školy

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Minimální věk studentů

18 let

Celkový počet studentů

450

Max./prům. studentů ve třídě

GE – 15/12
Cambridge – 12/10

Čistý čas výuky týdně
Počet úrovní v GE:

20 h
5

NÁRODNOSTNÍ MIX
Japonsko 25 %, Kolumbie 19 %, Korea 12 %, Taiwan
11 %, Evropa 8 %, Thaisko 8 %, Brazílie 8 %, ostatní 9 %

Kurzy AJ

Délka

Cena (AUD)

General English

2+ týdnů

240/týd.

Business English

5+ týdnů

240/týd.

IELTS preparation*

5+ týdnů

240/týd.

Barista/Cafe English

5+ týdnů

240/týd.

FCE, CAE Preparation

10 –12 týdnů

240/týd.

(20h /týden)

Nástupní termíny 2014
každé pondělí
10 x ročně
2 x do měsíce
6/1(10t.), 17/3 (12t.),
10/6 (11t.), 8/9 (12t.)

Ubytování
Rodina, samostat. pokoj, plná penze

265/týd.

Studentská residence, bez stravy

255/týd.

Poplatky a další informace

vybranými učiteli AJ s bohatými pedagogickými zkušenostmi. Impact English College se také může pochlubit
velmi moderním vybavením, zahrnujícím světlé a prostorné
klimatizované učebny, bohatě vybavenou knihovnu, WIFI
připojení v celé budově, společenské prostory pro studenty
atd. Škola se o své studenty zkrátka stará – to potvrzuje
i množství doprovodných aktivit, které škola organizuje.

zápisné: 200 AUD, nalezení ubytování: 200 AUD, studijní materiály: AJ 10 AUD/t., IELTS 60 AUD, Barista/Cafe English
100 AUD, FCE a CAE 150 AUD, vyzvednutí na letišti: Tullamarine 150 AUD, Avalon 230 AUD,
prázdniny a státní svátky 2014: 1/1, 26/1, 11/3, 29/3, 30/3, 1/4, 25/4, 10/6, 5/11, 25/12, 26/12

Impact English College nabízí širokou škálu jazykových
kurzů – od všeobecné angličtiny, obchodní angličtiny až
po přípravu na zkoušky Cambridge či IELTS. Nabízí také
něco navíc - specializované Barista/Café English kurzy, které ocení ti, kteří plánují nalézt práci v této oblasti pracovního
trhu. Škola používá velmi moderní a pokrokové způsoby
výuky, vše podpořeno vysoce kvalifikovanými a pečlivě

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2014

7 + 1 týden ZDARMA
Platí pro zápis na 20 týdnů a více do 30. 6. 2014

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

…s námi se vždy domluvíte
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Holmes Institute – Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast, Cairns

Darwin
CAIRNS

GOLD COAST
Perth

CAIRNS

BRISBANE

SYDNEY
Adelaide

Kurzy AJ

Dostupnost

5250 v celé Austrálii

General English

S, M, B, G, C

Max./prům. studentů ve třídě

AJ – 18/12
Odb. kurzy – 50/25

Čistý čas výuky týdně

20 h dospělí, 25 h HS

EAP (IELTS, TOEFL)
High School Preparation
Teaching Training
Odborné kurzy
Diploma of Management
Diploma of Hospitality Manag.
Diploma in Accounting
Diploma of Inform. Technology
Univerzitní kurzy 
Bachelor of Business
Bachelor of Prof. Accounting
Bachelor of Fashion Design
MBA (12 př.)
Master of Accounting (12 př.)
Double degree MBA+MPA (16 př.)
Ubytování

S, M, B, G, C
S, M
M
Dostupnost
S, M, B, G, C
S, M, B, G, C
S, M
S, M

Minimální věk studentů
Celkový počet studentů

Historie Holmes Institute sahá již do roku 1963 a v současnosti se řadí k největším soukromým vzdělávacím institucím v Austrálii. Vybrat si zde můžete z široké škály kurzů
anglického jazyka, odborných kurzů, ale také z několika
univerzitních oborů.

Poloha
Campusy Holmes Institute naleznete vždy v centru města,
ať už je to Central Business District (CBD) v Sydney, Melbourne, Brisbane a Cairns, nebo 100 metrů od krásné
pláže Surfers Paradise města Gold Coast.

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE

MELBOURNE

Charakteristika

BRISBANE, GOLD COAST, CAIRNS

Darwin

17

NÁRODNOSTNÍ MIX
Asie 40 %, Subkontinent 25 % (převažuje Indie),
Jižní Amerika 10 %, Evropa 10 %, Austrálie 10 %
(odborné kurzy a univerzity), ostatní 5 %

Silná stránka školy
Kromě široké nabídky kurzů mohou studenti Holmes Institute využít možnosti změnit místo studia v jeho průběhu
v rámci celého východního pobřeží Austrálie! Jinou výhodou je spolupráce s australskými univerzitami a možnost
vstoupit přímo do 2. ročníku univerzitního studia po získání
titulu Diploma. Tím student získává ekvivalent ročního
univerzitního studia za nižší cenu.

Naše hodnocení

Délka studia
2–11 týdnů
12+ týdnů
12–24 týdnů
2–40 týdnů
4 týdny

Cena (AUD)
265/týden
200/týden
shodná s GE
265/týden
2 350/kurz

40 týdnů
40 týdnů
40 týdnů
40 týdnů

7 950/kurz
7 950/kurz
7 950/kurz
7 950/kurz

Nást. termíny 2014

každé pondělí
4 x ročně

Rodina, samost. pokoj, polopenze (nad 18 let)
Rodina, samost. pokoj, polopenze (do 18 let)
Poplatky a další informace

BRISBANE

GOLD COAST

každé pondělí
Perth

Sydney
Adelaide
Melbourne

Blok 1: 10/2–14/3
Blok 3: 28/4–30/5
Blok 5: 21/7–22/8
Blok 7: 6/10–7/11

Blok 2: 17/3–18/4
Blok 4: 2/6–4/7
Blok 6: 25/8–26/9
Blok 8: 10/11–12/12

(BA — celkem 24 předm. • MBA — 12 předm. •MPA — 12 předm. )

S, M, B
S, M, B
S, M
S, M, B
S, M
S, M

3 roky
3 roky
3 roky
1,5 roku
1,5 roku
2 roky

1 725/předm.
1 725/předm.
1 725/předm.
1 850/předm.
1 850/předm.
1 850/předm.

Syd., Melb.
280/týden
300/týden

Brisb., GC, Cairns
235/týden
250/týden

Blok 1: 24/3–27/6
Blok 2: 21/7–24/10
Blok 3: 10/11–27/2

50 AUD / extra noc

zápisné: 250 AUD, nalezení ubytování: 330 AUD, vyzvednutí na letišti: 150 AUD (mimo Cairns), zajištění opatrovnictví pro
stud. do 18 let: 275 AUD jednorázově + 40 AUD/t., studijní materiály : AJ 1–10 týdnů 100 AUD, 11+ týdnů 10 AUD/t. , odb.
a univerz. – upřesněno při zápisu. Při kombinaci více kurzů stačí zaplatit pouze první kurz a z dalšího jen zálohu 1 000 AUD,
zkratky: S = Sydney, M = Melbourne, B = Brisbane, G = Gold Coast, C = Cairns

BRISBANE, GOLD COAST, CAIRNS
Brisbane – hlavní město Queenslandu neleží přímo u pobřeží, jak se zdá
z většiny map, přesto můžete využít ke koupání jeho „městskou“ pláž přímo
v centru, zbudovanou na dohled mohutného říčního toku, po kterém se
prohánějí kolesové parníky. Z pláže se každý lehce dostane do city přes most
Victoria Bridge a ani nemusím zdůrazňovat, kolik obrovských obchoďáků
tam všude je. Příjemná procházka po mallu (ve stínu obchůdků) může
skončit cestou do příkrého kopce, to chcete-li se vypravit k Old Windmill,
k větrnému mlýnu, údajně nejstarší dochované stavbě Queenslandu.
Za slanými vlnami musí milovníci surfingu urazit z Brisbane asi třicet km,
je zde však dobře fungující místní doprava. Studovat se dá přímo v centru
Brisbane, či se rozhodnout pro pobřežní Gold Coast, město, jehož synony-

Holmes Institute nabízí intenzivní studium, a proto budou
atraktivní zejména pro ty, jenž chtějí co nejdříve a za dobrou cenu dosáhnout titulu Diploma nebo univerzitního
stupně vzdělání ekonomického směru.

Navitas English

mem jsou pláže a hotely (dobré na práci v létě), střídání turistické sezóny
se sezónou klidnou, množství lákadel mořského světa či možností studovat
ve škole postavené přímo u Tichého oceánu.

QLD
QLD, jako „královnina země“, ale výstižnější je přívlastek „sluneční“ – Sunshine State. Vždyť Queensland je znám jako hlavní prázdninové letovisko
celé Austrálie. Komu by nic neříkalo proslavené šnorchlování a potápění

BRISBANE
cena pronájmu 3 + 1
hostel ve čtyř a vícelůžkovém pokoji
průměrné životní náklady studentů
městská doprava – orientačně
Info o místní MHD naleznete na
QUEENSLAND

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2014

Univerzitní kurzy již od 5 175 AUD / sem.
(cena za 3 předměty za semestr)
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na Velkém bradlovém útesu (Great Barrier Reef), terénní výlety po největším
písečném ostrově světa (Fraser Island) a třeba i vyhlášené výlety za velrybami podél prakticky celého pobřeží.
Kdo bude znaven neustálou přítomností tyrkysového oceánu, vydá se k západu a vystoupá v krátkém čase do prudkých kopců Velkého předělového
pohoří (Great Dividing Range), navštíví Wallaman Falls, nejvyšší jednorázově
spadající masu vody v Austrálii, i třeba Eungella NP s ptakopysky volně
lovícími svojí dávku červíků před užaslými zraky diváků.
QLD vás nezklame, dejte ale na dobré rady a nepouštějte se do jeho tropických
částí v době australského léta, v čase vlhké, cyklonům zaslíbené sezóny.
V QLD se ke studiu hodí nejenom hlavní město Brisbane, ale i nejsevernější
studentské město Cairns.
Oproti ostatním zmiňovaným městům je to prcek – necelých 100 tisíc obyvatel. Je to však obr co do atraktivity svého prostředí. Asi nejvíce je známé
jako vstupní brána na Great Barrier Reef, což je jediná struktura vytvořená
živými organismy, která je viditelná z vesmíru. A ač klima tropického města
podléhá ročnímu vzorci vlhkého a suchého období, výlety na Reef se pořádají
celoročně a studium zde je, dle zpětné vazby od studentů, nadmíru pohodové.
Jezdit na výlety se nemusí pouze na oceán, rovněž vnitrozemí nabízí řadu
atraktivních míst – severní Cape Tribulation vás uvítá tropickým deštným
pralesem, jižně zajeďte do Innisfailu a navštivte Johnston River Crocodile
Farm, krokodýlí farmu, stojí to za to.

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

…s námi se vždy domluvíte

GOLD COAST

CAIRNS

360 AUD/týden
380 AUD/týden
320 AUD/týden
140 AUD/týden
150 AUD/týden
130 AUD/týden
200 AUD/týden
210 AUD/týden
180 AUD/týden
27 AUD/týden
20 AUD/týden
17 AUD/týden
www.translink.com.au www.sunbus.com.au/sit_cairns.htm
leden

únor

březen

duben

květen

září

říjen

Maximální průměrná teplota (°C)

29

29

28

26

24

červen červenec srpen
21

21

22

24

26

listopad prosinec
27

29

Minimální průměrná teplota (°C)

21

21

20

17

14

11

10

10

13

16

18

20

Srážky (mm)

158

172

139

90

99

71

63

43

35

94

97

126

Sluneční dny

18

14

17

19

20

22

24

24

23

21

20

19

Sluneční svit (h/den)

9

8

8

7

6

7

7

8

9

9

9

9
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Kaplan International English – Brisbane, Cairns

Darwin
CAIRNS

BRISBANE

Perth

Sydney
Adelaide
Melbourne

Minimální věk studentů
Celkový počet studentů

Charakteristika

Max./prům. studentů ve třídě

Školy Kaplan International Colleges jsou součástí světového řetězce škol stejného jména, garantující vysokou kvalitu jazykového
vzdělání. Školy v Brisbane a v Cairns tuto kvalitu jen potvrzují a bezesporu patří mezi nejlepší jazykové instituce v Queenslandu!

Čistý čas výuky týdně

Poloha
Školu Kaplan Brisbane naleznete v nové moderní budově
v centru města. V dosahu je nesčetně obchodů, kaváren
a restaurací. Centrum Brisbane ohraničuje z podstatné
části stejnojmenná řeka a říční trajekty vám tak budou
běžným dopravním prostředkem při cestě do školy.
Kaplan Cairns se nachází pár minut chůze od samotného centra města, ve velmi pěkných prosvětlených a nově
zrekonstruovaných prostorách.

Silná stránka školy
Předností je bezesporu vysoká kvalita výuky a rozsah kurzů, které školy nabízí. Pravidelně pořádané

Cairns

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE
16
Brisbane: 250
Cairns: 200
Cambridge – 15/13
GE – 15/13
28+7 lekcí

Počet úrovní v GE:

6

NÁRODNOSTNÍ MIX
Kolumbie 16 %, Korea 13 %, Thajsko 13 %, Brazílie 9 %, Itálie
6 %, Taiwan 5 %, Maďarsko 5 %, ČR 5 %, SK 1 %, ostatní 23 %

přípravné kurzy na zkoušky Cambridge, včetně nejvyšší
úrovně CPE tuto kvalitu jen potvrzují! Kaplan Cairns
se navíc může pochlubit i statutem oficiální IELTS
testovací centrum.

Naše hodnocení
KIC Brisbane a KIC Cairns jsou mezi našimi studenty
vysoce hodnoceny. Klienti oceňují především přátelskou
atmosféru, která na školách vládne, moderně vybavené
klimatizované učebny a poměrně malé studijní skupiny.
Kaplan nicméně nenabízí svým studentům pouze kvalitní
jazykové vzdělání, ale i bohatý program doprovodných
aktivit. Můžete si tak být jisti, že se v životem pulzujícím
Brisbane nudit nebudete. Za zmínku určitě stojí návštěva
známého písečného ostrova Fraser Island. V tropickém
Cairns určitě nezapomeňte na podmořské potápění na korálových útesech, na návštěvu deštných pralesů nebo
rafting na divoké vodě.

Kurzy angličtiny

GOLD COAST

(28+7/týden)

Délka

Brisb. (AUD) Cairns (AUD)

Nástupní termíny 2014

225/týd.
220/týd.
shodná s IE

216/týd.
211/týd.
shodná s IE

každé pondělí

EAP

2–18 týdnů
19+ týdnů
10+ týdnů

English for Business

10+ týdnů

shodná s IE

shodná s IE

každé pondělí

5 nebo 10 týd. shodná s IE

shodná s IE

10 x ročně

Intensive English - SPECIAL
Speciální ceny pro zápisy do 31.8.2014

IELTS preparation
FCE, CAE preparation

shodná s IE

shodná s IE

6/1 (10t.), 17/3, 8/9

shodná s IE

shodná s IE

20/1, 14/4, 30/6, 7/10

Ubytování

Brisbane

Cairns

Rodina, samost. pokoj, polopenze

250/týd.

225/týd.

280/týd.

265/týd.

FCE, CAE preparation

Rodina, samost. pokoj, polopenze

10, 12 týd.
8 týdnů

6/1, 28/4, 1/9

(do 18 let)

Extra noc 45 AUD

Poplatky a další informace
zápisné: 200 AUD, nalezení ubytování: 200 AUD, vyzvedn. na letišti: Brisb. 140 AUD, Cairns 25 AUD, studijní materiály: AJ
10 AUD/týden, max. 250 AUD, poplatek za Cambridge zkoušky: 300 AUD, poplatek za změnu campusu: 75 AUD
Brisbane: Pro zápisy po 1/9/2014 platí tyto ceny: 2–18 týdnů 250 AUD/týden, 19+ týdnů 245 AUD/týden.
Cairns: Pro zápisy po 1/9/2014 platí tyto ceny: 2-18 týdnů 240 AUD/týden,19+ týdnů 235 AUD/týden

Langports English Language College – Brisbane, Gold Coast

Darwin

Perth

BRISBANE

Sydney
Adelaide

Minimální věk studentů

Melbourne

16

Charakteristika

Max./prům. studentů
ve třídě

Brisbane – 250
Gold Coast – 250
FCE, CAE – 15/12, CPE – 10/6
Ostat. Kurzy – 16/12

Langports English Language College je poměrně mladá,
ale dynamicky se rozvíjející jazyková škola. Její unikátní
campusy nalezneme v Brisbane a od roku 2007 také
na Gold Coast.

Čistý čas výuky týdně

23,5 h

Poloha

Japonsko 15 %, Kolumbie 13 %, Švýcarsko 12 %, Brazílie 12 %,
Taiwan 12 %, Korea 10 %, Francie 4 %, Saud. Arábie 4 %, Thajsko 3 %,
Čína 3 %, Německo 2 %, Čile 2 %, ostatní 8 %

Celkový počet studentů

Brisbane: Moderní třípodlažní budovu školy Langports
nalezneme přímo v centru města, hned vedle centrální
vlakové stanice. Pouhé dvě minuty od školy je potom vzdálena „Queen Street Mall“ – hlavní pěší zóna s celou řadou,
kaváren, obchodů, restaurací, divadel a kin.
Gold Coast: Na Gold Coast disponuje škola vlastní, moderní dvoupodlažní budovou, nacházející se v centru
Surfers Paradise, což je hlavní část a srdce celého Gold
Coast. Pouhé 2 minuty to trvá na vyhlášenou surfařskou

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2014

Počet úrovní v GE:

7

NÁRODNOSTNÍ MIX

pláž, stejně tak daleko, či spíše blízko, je to i k okolním
obchodům, restauracím, kavárnám…

Kurzy angličtiny

(23,5 h/týden)

General English (UFO English)
General English (UFO English)
IELTS 1,2 preparation 
(odp. doplněk k GE)
FCE, CAE Flexi kurz
(jen WHV a turist víza)
FCE, CAE, CPE  (CPE jen v Brisb. a +10 AUD/t.)
English for Academic Purposes (EAP)
Ubytování
Host. rodina, samost. pokoj, polopenze
Hostitelská rodina, bez stravy
Poplatky a další informace

Délka stud.
10-19 týdnů
20 + týdnů
5, 10 týdnů
4–10 týdnů
10, 12 týdnů
12 týdnů

Cena (AUD)
240/týden
230/týden
shodná s GE
shodná s GE
shodná s GE
shodná s GE

Nástupní termíny 2014

250/týden
185/týden

extra noc 36/noc
extra noc 27/noc

každé pondělí
6/1 (10t.), 17/3, 8/9
10/3, 23/6, 29/9

zápisné: 230 AUD, nalezení ubytování: 230 AUD , vyzvednutí na letišti: 110 AUD Bris., 130 AUD GC (pozdní přílet 22:00 - 4:00
+30 AUD), studijní materiály: 15 AUD/týden, poplatek za zkoušku: FCE 290 AUD, CAE 295 AUD, CPE 300 AUD, povinné
cambridge soustředění: 230 AUD

Silná stránka školy
Škola si zakládá na vysoké kvalitě výuky, vyváženém národnostním mixu, individuálním přístupu a také na moderním a na soukromou školu až ojedinělým vybavením.
Posuďte sami:
• moderní klimatizované budovy s prostornými prosvětlenými učebnami
• několik PC učeben s multimediálními počítači
• ZDARMA připojení na Internet, včetně WIFI
• kuchyně s lednicí, mikrovlnkami…
• společenská místnost, TV
• venkovní terasa
• v Brisbane navíc i bazén a posilovna v budově školy –
pro studenty k dispozici ZDARMA.

Naše hodnocení

10 % SLEVA ze školného
pro zápisy 12 a více týdnů
platí do 31. 8. 2014
30

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Školu Langports doporučujeme těm, kteří za velmi příznivou cenu hledají nadstandardní služby, individuální
přístup a také výborný národnostní mix. Dost možná, že
na škole budete jedinými českými či slovenskými studenty.
Bohaté doprovodné aktivity jsou na škole samozřejmostí.
WWW.ALFA-AGENCY.CZ

…s námi se vždy domluvíte
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Lexis English – Brisbane, Noosa, Sunshine C., Byron Bay

Darwin
CAIRNS

Perth

Cairns

Lexis = Slunečné Studium

Sunshine Coast
Byron Bay

Noosa

SYDNEY
Adelaide

Minimální věk studentů

MELBOURNE

Celkový počet studentů

Charakteristika
Lexis English je skupina škol, které se nachází v atraktivních lokalitách na východním a západním pobřeží Austrálie.
Lexis nabízí vysove kvalitní jazykové kurzy, včetně přípravy
na zkoušky Cambridge, IELTS, obchodní angličtiny či letních jazykových kurzů pro mládež .

Poloha
Brisbane, Byron Bay, Noosa, Sunshine Coast – to jsou
lákavé slunečné destinace, ve kterých nalezneme campusy Lexis na východě Austrálie, ve státě Queensland.
Města Byron Bay, Noosa a Sunshine Coast patří mezi
vyhledávané turistické resorty – budete se tu cítit jako
na dlouhé a stále letní dovolené. 4 000 km vzdušnou
čarou směrem na západ leží hlavní město Západní Aus-

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Max./prům. studentů ve třídě

16 let
Noosa 229,
Sunshine Coast 110,
Byron B. 80, Brisb. 150
15/13

Čistý čas výuky týdně

20 + 5 hodin

NÁRODNOSTNÍ MIX
Noosa: Evropa 64 %, Asie 22 %, J. Amerika10 %, Stř. Východ 2 %.
Byron Bay: Evropa 75 %, J. Amerika 13 %, Asie 12 %.
Brisbane: Evropa 64 %, Asie 18 %, J. Amerika 18 %.
Sunshine Coast: Evropa 54 %, Asie18 %, Stř. Východ 18 %,
J. Amerika 10 %.

trálie – Perth. Zde nalezneme campus školy Lexis přímo
u pláže Scarborough Beach. V Perthu je to snad jediná
jazyková škola, která je situována v tak bezprostřední
blízkosti oceánu a nádherné písečné pláže.

Silná stránka školy

Kurzy AJ

GOLD COAST

Dostupnost

Délka studia
1—23 týdnů
24+ týdnů
12 týdnů

Cena (AUD)
od 208/týden
od 200/týden
shodná s GE

Nástupní termíny 2014
každé pondělí
spec. ceny – platné do 30.6.14
24/3, 22/9

General English

B, N, SC, BB, P

EAP

B, N, SC

FCE, CAE

B, N, SC, BB, P

8—12 týdnů

shodná s GE

30/12 (11t.), 17/3, 16/6 (8 t.), 8/9

CPE

N, P

10—12 týdnů

shodná s GE

30/12 (10 t.), 17/3, 8/9

IELTS

B, N, SC, BB, P

2+ týdnů

shodná s GE

4 x ročně

General English + Surfing

N, SC, BB

každé pondělí

1—4 týdny

600/týden

Bris, Noosa, SC

Byron B., Perth

Rodina, samost. pokoj, polopenze (nad 18 let)

240/týden

255/týden

Rodina, 2-lůžkový pokoj, polopenze (nad 18 let)

215/týden

215/týden

Rodina, samost. pokoj, polopenze (do 18 let)

250/týden

265/týden

Ubytování

Poplatky a další informace
zápisné: 175 AUD, nalezení ubytování: 165 AUD, vyzvednutí na letišti: 115 AUD Bris., 185 AUD Noosa a SC, 220 AUD Byron
Bay, 100 AUD Perth, studijní materiály: 110 AUD/týd (1-8t.), 165 AUD (9-17t.), 235 AUD (18-24t.), 285 AUD (25+ t.),
Cambridge příprava 180 AUD za kurz, poplatek za zkoušku: FCE 270 AUD, CAE 270 AUD, CPE 270 AUD,
zkratky: B = Brisbane, N = Noosa, SC = Sunshine Coast, BB = Byron Bay, P = Perth
Ceny jsou kalkulovány v akci 5 + 1 týd. zdarma a vychází z cen 250 AUD/týden (1–23 týd.) a 240 AUD/týden (24+ týd.)

Lexis English klade důraz na akademickou kvalitu svých
jazykových kurzů, nicméně si zároveň uchovává velmi
osobní a vstřícný přístup. Co odlišuje Lexis od mnoha
jiných australských jazykových škol je zejména volba lokalit, ve kterých působí. Ty jsou nejen turisticky atraktivní,
ale zahraničním studentům nabízí i velmi dobré pracovní
možnosti po celý kalendářní rok. Chcete-li proto vyzkoušet
něco jiného než Sydney a Melbourne a centrum velkých
měst – pak si zvolte právě Lexis, garanujeme Vám, že
budete nadmíru spokojeni!

Imagine Education Australia – Gold Coast

Darwin

Perth

Brisbane

Sydney
Adelaide
Melbourne

Minimální věk studentů

16

Celkový počet studentů

300
AJ – 18/13
Odb. kurzy – 20/15

Charakteristika

Max./prům. studentů ve třídě

Škola Imagine Education Australia je poměrně mladou
ambiciózní školou, která nabízí kvalitní výuku jazykových
kurzů, ale i možnost studia kurzů odborných.

Čistý čas výuky týdně

Poloha

Brazílie 13 %, Korea 12 %, Thajsko 11 %, Japonsko 9 %,
Kolumbie 9 %, Maďarsko 6 %, Taiwan 4 %, Polsko 2 %,
Nepál 2 %, ostatní 32 %

Obě budovy Imagine Education naleznete v hlavní prázdninové
destinaci Austrálie – ve městě Gold Coast, přesněji řečeno
v jeho části zvané „Southport“. Kromě krásného, již zaběhnutého,
„Benowa Road“ campusu v rezidenční oblasti Southportu,
otevřel Imagine v roce 2011 i zbrusu nový moderní campus
v Southport Central. V okolí můžete navštívit bezpočet celoročně
využívaných turistických atrakcí, přírodních a národních
parků, cyklostezek, pláží, restaurací, kaváren a mnoho dalších
příležitostí k aktivnímu odpočinku.

20h

NÁRODNOSTNÍ MIX

Silná stránka školy
Odpolední i dopolední výuka, časté exkurze do okolních exotických míst organizované školou, extra sportovní aktivity, zdarma
svoz studentů školním autobusem, každé 2 měsíce organizují
studentský festival, pomoc s vyhledáváním práce apod.

Naše hodnocení
Škola Imagine Education Australia je vedena opravdovými
profesionály v oboru, s nefalšovaně osobním přístupem
ke studentům. Dohlížejí na národnostní složení ve třídách,
což zvyšuje kvalitu především jazykové výuky.

Kurzy AJ 
(20 h/týden) Délka studia Cena (AUD)
Nástupní termíny 2014
2+ týdnů
209/týden
každé pondělí
General English standard *
v nabídce i intenz. varianty 25 a 30h/t.
1–24 týdnů 209/týden
EAP , IELTS preparation
12 týdnů
209/týden
lze začínat každé pondělí
FCE, CAE preparation
2+ týdnů
350/týden
každé pondělí
High School preparation
2+ týdnů
350/týden
na vyžádání
Young Learners English Program
Odborné kurzy
Délka studia Cena (AUD) Stud. materiály (AUD) Nást. termíny
15 týdnů
2 000 /kurz
+150 / kurz
Cert. II in Business *
Cert. II-IV cca
2 800/kurz
+150 / kurz
Cert. III in Business *
(navazující studium) 22 týdnů
každé 2 týdny
2 900/kurz
+150 / kurz
Cert. IV in Business * speciální cena
(navazující studium) 24týdnů
ostatní na vyžádání
3 200/kurz
+150 / kurz
Diploma of Business * speciální cena (navazující studium) 30 týdnů
30 týdnů
4 250/kurz
+150 / kurz
Cert. IV cca
Cert. IV in Marketing* speciální cena
každé 2 týdny
3 250/kurz
+150 / kurz
Diploma of Marketing* speciální cena (navazující studium) 23 týdnů
ostatní na vyžádání
3 800/kurz
+150 / kurz
Adv. Dip. of Marketing * speciální cena (navazující studium) 27 týdnů
26 týdnů
3 400/kurz
+150 / kurz
Certificate III in Fitness
na vyžádání
24 týdnů
4 200/kurz
+150 / kurz
Certificate III in Children‘s Services
Ubytování
Extra noc
235/týden
35/noc
Rodina, samost. pokoj, polopenze, bez dopravy do školy
270/týden
40/noc
Rodina, samost. pokoj, plná penze, včetně dopravy do a ze školy
Poplatky a další informace
zápisné: 200 AUD, nalezení ubytování: 225 AUD, vyzved. na letišti: 110 AUD, studijní materiály: AJ do 12 týdnů 60 AUD, 13+ týdnů
120 AUD, ustanovení zástupce: 20 AUD / týden (pro studenty do 18 let). Kurzy označené * dostupné i v Southport Central. Při zápisu
na odborný kurz stačí uhradit jen 25 % z ceny kurzu. Zbývající školné se hradí ve splátkách na škole.
Ceny GE, EAP, IELTS, FCE a CAE jsou kalkulovány v akci 10 + 1 týd. zdarma a vychází z cen 230 AUD/týden.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2014

Zápisné ZDARMA pro zápisy do 30. 6.
NOVÝ CAMPUS SOUTHPORT CENTRAL

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2014

•

16 a více týd. = Zápisné ZDARMA
5+1 týden ZDARMA

•
•

platí do 30. 6. 2014
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Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

…s námi se vždy domluvíte

v centru nákupní a obchodní
čtvrti Southport
zcela nová moderní budova
8 plně vybavených učeben
33

The University of Queensland, ICTE-UQ – Brisbane

Darwin
Cairns

BRISBANE

Perth

Sydney
Adelaide
Melbourne

Charakteristika
The University of Queensland je považována za jednu
z nejprestižnějších univerzit v Austrálii. Je to velká, moderní
vzdělávací instituce s intenzivním výzkumem a vynikajícím
zázemím pro studenty. Univerzita je členem prestižní organizace „Group of Eight“ – skupina osmi nejuznávanějších
australských univerzit, které sami zajišťují 70 % veškeré
vědecké činnosti na univerzitách. Jako jedna ze tří australských univerzit je také členem mezinárodní aliance
„Universitas 21“ – organizace omezená počtem 20 členů,
kteří jsou zavázáni vysokými mezinárodními standardy
a intenzivním výzkumem.

Poloha
Hlavním campusem univerzity je nádherný 285akrový
campus St Lucia nacházející se v Brisbane – pouze 7
km od centra města. St Lucia nabízí studentům kromě
jiného největší knihovnu v Queenslandu, ubytování pro
2000 studentů, sportovní zařízení včetně 50m bazénu,
restaurace, kluby, kino, poštu, banky a zdravotní středisko. Další dva campusy univerzity se nacházejí západně
od Brisbane – UQ Gatton (80 km) a UQ Ipswich (40 km).
UQ provozuje také více než 40 externích vyučovacích
a výzkumných pracovišť.

Silná stránka školy
The University of Queensland nabízí obrovskou šíři oborů –
400 programů zahrnuje 5 500 předmětů. Mezi absolventy
UQ patří držitelé Nobelovy ceny, ceny akademie a také
vysoce postavení představitelé Australského svazu. Zahraniční studenti mohou využít maximální podpory – např.
2 denního kurzu připravujícího na studium na UQ nebo
doplňkové tříměsíční jazykové studium během prvního
semestru – obojí bezplatně.

34

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Minimální věk studentů
Celkový počet studentů
Max./prům. studentů ve třídě
Počet úrovní v GE:

18
Jaz. škola – 600
Univerzita – 43 700
Jaz. škola –18/14
Uni – 15 (průměr)
7

NÁRODNOSTNÍ MIX
Univerzity: Austrálie 77 %, zahr. studenti 23 %
Vstupní požadavky na Univerzitu:
Nadprůměrné studijní výsledky a dostatečná znalost AJ (Úspěšně dokončen kurz ESP: BEP s IELTS 6.0 nebo IB TOEFL 83).

Naše hodnocení
Zahraniční studenti mají v zásadě dvě možnosti studia.
První z nich je Study Abroad program na 1 až 2 semestry,
kdy si student může poměrně flexibilně vybrat kurzy, ale
nezíská na UQ žádný titul. Myšlenkou programu je spíše
uplatnit (a nechat si uznat) vystudované kurzy na domovské univerzitě. Druhou možností je klasické zařazení
do bakalářského nebo magisterského studia. Na některé
atraktivní obory, jako např. medicína nebo architektura, je
bohužel obtížné se dostat. Výborné je, že UQ má artikulaci
s VŠE v Praze a Karlovou univerzitou a obě univerzity si
navzájem uznávají studium. Mezi VŠE a UQ funguje také
výměnný program.

Přehled kurzů
Kurzy AJ 

(25 lekcí/týden)

General English
Advanced English Comm. skills
EAP
English for Int. Business Comm.
ESP: Bridging Engl. Program

Délka studia

Cena

Nástupní termíny 2014

5–45 týdnů
5–10 týdnů
10 týdnů
5–15 týdnů
10 týdnů

310/týd.
310/týd.
310/týd.
310/týd.
4 250/kurz

6/1, 17/2, 24/3, 5/5, 110/6,
21/7, 25/8, 7/10, 10/11
5 týd. bloky studia
(EAP termíny zeleně)
24/3, 29/9

Univerzitní kurzy v oborech:
Architecture & Planning • Business, Economics & Law • Engeneering & Information Technology • Health Science •
Humanities & Social Sciences • Language & Culture • Natural Resources • Agriculture & Veterinary Science •
Science a mnoho dalších. Seznam všech kurzů a školného naleznete na: www.uq.edu.au/international/
Study Abroad Programme
1–2 semestry
9 950/sem. 2. a 7. měsíc v roce, www.uq.edu.au/studyabroad/
Ubytování
Rodina, samost. pokoj, polopenze (min 5 týd.)
Poplatky a další informace

250/týd.

Další nabídka škol
The Eagle Academy – Brisbane a Gold Coast

Kaplan Business School – Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide

Poměrně nová sportovní škola, ktera v této lokalitě doplňuje naši nabídku odborného vzdělávání. Škola nabízí 3
kampusy ve dvou městech. První kampus školy se nachází poblíž centra města Brisbane, pohodlně dostupný
městskou hromadnou dopravou. Druhý a třetí kampus leží na nejoblíbenějším prázdnivovém místě všech Australanů, na Gold Coastu – Coolangata a Broadbeach. Škola nabízí aktivní přístup a propojení teoretické výuky
s praxí - možnost zvolit si sportovní zaměření: TENIS, GOLF nebo SURFING.

Kaplan Business School patří k předním vzdělávacím institucím v Austrálii nabízejícím odborné a univerzitní kurzy. Ve výše
uvedených městech budete moci studovat celou řadu bakalářských a magisterských oborů a to za velmi atraktivní ceny,
které jsme pro naše studenty pro tento rok vyjednali. Se školou Kaplan spolupracujeme již dlouhých 15 let!

Kurz

(15 lekcí/týden)

Certificate I in Sport and Recreation
Certificate II in Sport and Recreation
Certificate III or Diploma of Sport and Recreation
Certificate III in Fitness
Certificate IV in Fitness
Poplatky a další informace

Délka

Cena (AUD)

10+6 týdnů
20+8 týdnů
40+12 týdnů
40+12 týdnů
40+12 týdnů

1 970 /term
1 725 /term
1 555 /term
1 746 /term
1 746 /term

Nástupní termíny 2014
na vyžádání
* Lze platit po splátkách.
*10 % sleva na platbu předem

Nabídka kurzů

Délka

Cena (AUD)

Diploma of Commerce (8 předmětů)
Bachelor of Business (24 předmětů)
Master of Accounting (16 předmětů)
Master of Prof. Accounting (12 předmětů)
Graduate Diploma of BA (6 předmětů)
Master of Business Administration (15 předm.)

1 rok
2-3 roky
2 roky
1,5 roku
1 rok
2 roky

1 650 AUD / předm.
1 650 AUD / předm.
2 050 AUD / předm.
2 050 AUD / předm.
2 050 AUD / předm.
2 050 AUD / předm.

Nástupní termíny 2014
Trimester 1: 24/3 - 13/6
Trimester 2: 21/7 - 10/10
Trimester 3: 17/11 - 20/2

Poplatky a další informace
zápisné: zdarma pro studenty Kaplan English, ostatní 250 AUD
SLEVA PRO STUDENTY ALFA AGENCY 10% Z UVEDENÝCH CEN!

zápisné: 200 AUD, poplatek za posilovnu: Cert. I 170 AUD, Cert. II 300 AUD, Cert. III 500 AUD, Dipl. 500 AUD

ITC Gold Coast Australia

zápisné: 220 AUD, nalezení ubytování: 240 AUD, vyzvednutí na letišti: 105 AUD, studijní materiály (UNI): 300 AUD/semestr,
jazyková škola má oficiální prázdniny: 10–14/2, 28/4–2/5, 14-18/7, 29/9–3/10, 13/12–1/1/2015

ITC Gold Coast nabízí nejen zahraničním studentům širokou škálu sportovních kurzů za příznivé ceny. V nabídce
nalezneme obory: Sport & Recreation, Surfing, Muay Thai, Capoeira, Brazilian Jiu Jitsu a Nutrition. Ceny těchto
oborů jsou již zahrnuty v základní ceně studijních programů.
Kurz

(20 lekcí/týden)

Certificate I in Sport, Recreation and Fitness
Certificate II in Sport, Recreation and Fitness
Certificate III in Sport, Recreation and Fitness
Certificate III in Fitness
Certificate IV in Fitness
Poplatky a další informace

Délka
12+4 týdnů
26+4 týdnů
40+8 týdnů
40+8 týdnů
44+12 týdnů

Cena (AUD)
1 650 /kurz
2 999/kurz
5 999/kurz*
5 999/kurz*
6 499/kurz*

Nástupní termíny 2014

AUSTRALSKÉ DNY
STUDIUM / PRÁCE / CESTOVÁNÍ

na vyžádání
* Lze platit po splátkách.
*10 % sleva na platbu předem

zápisné: 200 AUD, uniform for martial arts: 120 AUD dle délky studia, poplatek za rozložení splátek: 50 AUD / splátka. Posilovna ZDARMA

NABÍDKA STIPENDIÍ

The University of Queensland nabízí
zahraničním studentům celou řadu
plně hrazených stipendií.
Informujte se v našich kancelářích
pro více informací!

WWW.AUSTRALSKEDNY.CZ
WWW.ALFA-AGENCY.CZ

…s námi se vždy domluvíte
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PERTH

Darwin

Cairns

Cairns

Brisbane

největší přírodní rarity vůbec. A na úplném konci cesty dorazíte do Monkey
Mia, kam se jezdí stovky km především kvůli delfínům. Ne, nejsou ochočení,
přesto si zvykli pravidelně připlouvat k pobřeží. A ještě mnoho dalšího WA
nabízí. Jedině v Kimberley uvidíte baculaté stromy baobaby, v Karijini NP
rozeklané rokle a jinde 2,5 km dlouhý vlak, vozící k pobřeží železnou rudu.

Brisbane

PERTH

Sydney

PERTH

Sydney
Adelaide
Melbourne

Charakteristika

Poloha

Co do oblíbenosti druhé (po Sydney) nejpopulárnější místo studia současnosti. Leží na stejné rovnoběžce jako Sydney, je však klimaticky příjemnější
(zvláště jeho zimní měsíce jsou o něco přívětivější).
Vyhovuje těm, kteří netrvají na poloze při východním, hustěji zalidněném pobřeží světadílu. Svým počtem 1,5 milionu obyvatel se rovná městu Brisbane
(o něco menší je Adelaide – 1,1 mil.), jeho přístav omývají vody Indického
oceánu (zálivu řeky Swan River s černými labutěmi na hladině), historii
zastupuje souměstí Fremantle, místo prvního osídlení na západě v době,
kdy východní pobřeží začalo být trestancům těsné.

PERTH

Kaplan International Colleges se specializují na výuku
angličtiny a v tomto směru se řadí mezi nejlepší školy
v Austrálii. Připravovat se zde můžete na různé typy zkoušek včetně Cambridge.

Adelaide
Melbourne

WA
Na více než dvou a půl milionech kilometrech čtverečních zde žijí necelé
dva miliony obyvatel. A na jaře celé tohle rozsáhlé území rozkvete miliardami kvítků, i proto přezdívka Západní Austrálie zní Wildflower State – stát
divokých květin.
PERTH

Kdo rád vyrazí na kratší i delší výlety v době volna, nebude touto částí kontinentu rozhodně zklamán. Na víno se jezdí k jihovýchodu (oblast Margareth
River), na obří vysoké stromy k jihu (Valley of the Giants), na kamennou
vlnu na západ (Wave Rock), severně narazíte na „krajinu s čudly“, což je
seskupení vápencových věžiček ve tvaru termitišť (The Pinnacles, Nambung
NP). Ještě delším výletem je cesta do oblasti Shark Bay (Žraločí zátoka). Díky
své různorodosti a bohatosti se velká část poloostrova a zálivu řadí mezi
PERTH
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Kaplan International English – Perth

Darwin

cena pronájmu 3 + 1
hostel ve čtyř a vícelůžkovém pokoji
průměrné životní náklady studentů
městská doprava – orientačně
info o MHD v Perthu najdete na
červen červenec srpen

340 AUD/týden
140 AUD/týden
200 AUD/týden
17 AUD/týden
www.transperth.wa.gov.au

leden

únor

březen

duben

květen

září

říjen

Maximální průměrná teplota (°C)

32

32

30

25

22

19

18

18

20

22

26

29

Minimální průměrná teplota (°C)

17

17

16

13

10

9

8

8

9

10

13

15

Srážky (mm)

9

15

15

41

104

171

162

120

71

47

25

11

Sluneční dny

28

25

27

22

18

13

13

15

17

21

23

27

Sluneční svit (h/den)

12

11

10

8

7

6

6

7

8

10

10

12

Minimální věk studentů

AJ 16

Celkový počet studentů

350

Max./prům. studentů ve třídě

15/13, Cambr. 15/13

Čistý čas výuky týdně

28+7 lekcí

Počet úrovní v GE:

6

NÁRODNOSTNÍ MIX
Brazílie 21 %, Korea 13 %, Kolumbie 10 %, ČR 8 %, Japonsko 6
%, Itálie 5 %, Thajsko 4 %, Španělsko 3 %, SK 3 %, ostatní 27 %

V Perthu nalezneme budovu Kaplanu nedaleko centra
Naše hodnocení
na jedné z hlavních obchodních tříd “Hay Street“. Studenti
mají na dosah řadu kaváren, restaurací, obchůdků a také Angličtina je vyučována 28 lekcí týdně formou „face to face“
zastávku autobusu, který je z centra do školy zaveze zdar- – tzn. klasická výuka s učitelem. Dodatečných 7 lekcí probíhá
ma – škola se totiž nachází na bezplatné lince „kočičích“ potom formou speciálního samostudia. Zkušenosti našich
studentů nám velí školu rozhodně doporučit! Je třeba upoautobusů – tzv. „CAT“.
zornit na organizaci výuky AJ ve dvou denních blocích. Oba
Silná stránka školy
bloky se nicméně nachází v časovém rozmezí 8:30–15:45.
Silnou stránkou školy Kaplan je vysoká akademická
úroveň výuky, pravidelné pořádání přípravných kurzů
na zkoušky Cambridge, příjemný personál a velmi osobní
přátelská atmosféra. Díky tomu, že Kaplan provozuje své
sesterské školy také v Sydney a nově i v Brisbane a Cairns,
mohou studenti v průběhu svého australského pobytu
pohodlně změnit svou studijní destinaci!

listopad prosinec

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Kurzy AJ

(28 + 7/týden

Délka

Cena (AUD)

2–18 týdnů
225/týd.
Speciální ceny platné pro zápisy do 31.8.2014
19+ týdnů
220/týd.
2–18/19+týd. 230/220 /týd.
Int. English – večerní (16:15-20:30)
5 nebo 10 t. 230/220 /týd.
IELTS – večerní (16:15-20:30)
2+ týdnů
shodná s IE
Int. Business English
(full time obch. angl.)
5 nebo 10 t.
shodná s IE
IELTS, EAP preparation
10,12 týdnů
shodná s IE
FCE, CAE preparation
8 týdnů
shodná s IE
FCE, CAE preparation

Nástupní termíny 2014

Intensive English - SPECIAL

každé pondělí
10 x ročně

každé pondělí
10 x ročně
6/1, 17/3, 8/9
20/1, 14/4, 30/6, 7/10

Ubytování
Rodina, samostat. pokoj, polopenze
Rodina, samostat. pokoj, polopenze
(do 18 let)
Apartmán, 2/3-lůžk. pokoj, bez stravy (Alfa)  detaily na str.11
Poplatky a další informace

260/týd.
290/týd.
190/týd.

extra noc 45 AUD

min 4 týdny

zápisné: 200 AUD, nalezení ubytování: 200 AUD, vyzvednutí na letišti: 120 AUD,
studijní materiály: AJ 10 AUD/týden, max. 250 AUD, poplatek za Cambridge zkoušky: 300 AUD,
poplatek za změnu campusu: 75 AUD
Pro zápisy po 1/9/2014 platí tyto ceny: 2–18 týdnů 250 AUD/týden, 19+ týdnů 245 AUD/týden.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2014

10 % SLEVA ze školného
pro zápisy 10 a více týdnů
platí do 31. 8. 2014
…s námi se vždy domluvíte
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Lexis English – Perth

Darwin
Cairns

Brisbane

PERTH

Sydney
Adelaide
Melbourne

Charakteristika
Lexis English je skupina škol, které se nachází v atraktivních lokalitách na východním a západním pobřeží Austrálie.
Lexis nabízí vysove kvalitní jazykové kurzy, včetně přípravy
na zkoušky Cambridge, IELTS, obchodní angličtiny či letních jazykových kurzů pro mládež .

Lokace
Brisbane, Byron Bay, Noosa, Sunshine Coast – to jsou
lákavé slunečné destinace, ve kterých nalezneme campusy Lexis na východě Austrálie, ve státě Queensland.
Města Byron Bay, Noosa a Sunshine Coast patří mezi
vyhledávané turistické resorty – budete se tu cítit jako
na dlouhé a stále letní dovolené. 4 000 km vzdušnou
čarou směrem na západ leží hlavní město Západní Austrálie – Perth. Zde nalezneme campus školy Lexis přímo

Minimální věk studentů

16 let

Celkový počet studentů

250

Max./prům. studentů ve třídě
Čistý čas výuky týdně

Cairns

Brisbane

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE

15/13
20 + 5 hodin

NÁRODNOSTNÍ MIX
Jižní Korea 20 %, Japonsko 15 %, Saudská Arábie 12 %,
Švýcarsko 10 %, Brazílie 9 %, Španělsko 6 %.

Milner International College of English – Perth

Darwin

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Kurzy AJ

Dostupnost

General English

B, N, SC, BB, P

EAP
FCE, CAE

B, N, SC

Délka studia
1—23 týdnů
24+ týdnů
12 týdnů

Cena (AUD)
od 208/týden
od 200/týden
shodná s GE

Nástupní termíny 2014
každé pondělí
spec. ceny – platné do 30.6.14
24/3, 22/9

B, N, SC, BB, P

8—12 týdnů

shodná s GE

30/12 (11t.), 17/3, 16/6 (8 t.), 8/9

CPE

N, P

10—12 týdnů

shodná s GE

30/12 (10 t.), 17/3, 8/9

IELTS

B, N, SC, BB, P

2+ týdnů

shodná s GE

4 x ročně

General English + Surfing

N, SC, BB

1—4 týdny

600/týden

každé pondělí

Ubytování

u pláže Scarborough Beach. V Perthu je to snad jediná
jazyková škola, která je situována v tak bezprostřední
blízkosti oceánu a nádherné písečné pláže.

Rodina, samost. pokoj, polopenze (nad 18 let)

Silná stránka školy

Poplatky a další informace

Lexis English klade důraz na akademickou kvalitu svých
jazykových kurzů, nicméně si zároveň uchovává velmi
osobní a vstřícný přístup. Co odlišuje Lexis od mnoha
jiných australských jazykových škol je zejména volba lokalit, ve kterých působí. Ty jsou nejen turisticky atraktivní,
ale zahraničním studentům nabízí i velmi dobré pracovní
možnosti po celý kalendářní rok. Chcete-li proto vyzkoušet
něco jiného než Sydney a Melbourne a centrum velkých
měst – pak si zvolte právě Lexis, garanujeme Vám, že
budete nadmíru spokojeni!

zápisné: 175 AUD, nalezení ubytování: 165 AUD, vyzvednutí na letišti: 115 AUD Bris., 185 AUD Noosa a SC, 220 AUD Byron
Bay, 100 AUD Perth, studijní materiály: 110 AUD/týd (1-8t.), 165 AUD (9-17t.), 235 AUD (18-24t.), 285 AUD (25+ t.),
Cambridge příprava 180 AUD za kurz, poplatek za zkoušku: FCE 270 AUD, CAE 270 AUD, CPE 270 AUD,
zkratky: B = Brisbane, N = Noosa, SC = Sunshine Coast, BB = Byron Bay, P = Perth

255/týden

Rodina, 2-lůžkový pokoj, polopenze (nad 18 let)

215/týden

Australian Houseshare (samost. pokoj, bez stravy)

180/týden

+ 240 AUD nalezení ubytování

PERTH

Sydney
Adelaide
Melbourne

Minimální věk studentů

16

Celkový počet studentů

300

Max./prům. studentů ve třídě

Charakteristika
Milner College byla založena před více než 30 lety panem Warrenem Milnerem a je nejstarší jazykovou školou
v Perthu a jednou z nejstarších v celé Austrálii. Škola nabízí
přípravné kurzy na všechny úrovně Cambridge zkoušek,
včetně Business English Cambridge Exam. Jako jedna
z mála pravidelně otevírá třídu přípravy na Cambridge
Proficiency Exam. Dále zde můžete studovat kurzy obecné
angličtiny, nebo se připravovat na zkoušky TOEFL a IELTS.

Cambridge – 13/11
Ostat. kurzy – 15/12

Čistý čas výuky týdně

25 hodin

Počet úrovní v GE:

8

NÁRODNOSTNÍ MIX
Jižní Amerika (Brazílie, Kolumbie, Chile atd.) 30 %, Evropa (Švýcarko, Itálie, Španělsko, Francie, Rusko, Česko, Portugalsko
atd.) 30 %, Asie (Japansko, Korea, Taiwan, Thajsko atd.) 30 %,
Ostatní (Saudi, African atd.) 10 %

Kurzy angličtiny

(25h/týden)

General English
IELTS preparation
FCE, CAE, CPE preparation
PET

Délka

Cena (AUD)

1–20 týdnů
21–40 týdnů
41+ týdnů
4–16 týdnů
10–12 týdnů
10, 12 týdnů

265/týden
245/týden
225/týden
shodná s GE
shodná s GE
shodná s GE

Ubytování
Rodina, samost. pokoj, polopenze
240/týden
Rodina, samost. pokoj, bez stravy
180/týden
Apartmán 1+1/ 2+1 (Milner College)
400–550/týden
Apartmán, 2/3-lůžk. pokoj, bez stravy (Alfa) detaily na str.11
190/týden

Nástupní termíny 2014
každé pondělí

6/1(10t.), 17/3(12t.), 16/6(10t.), 8/9(12t.)

cena za apartmán
min. 4 týdny

Poloha

Poplatky a další informace

Milner College se nachází přímo v centru města a je tedy
snadno dostupná veřejnou dopravou ze všech částí města.
Sídlí ve vlastní moderní budově.

zápisné: 225 AUD, nalezení ubytování: 225 AUD, vyzvednutí na letišti: 130 AUD, studijní materiály:
50-100 AUD splatné při nástupu, poplatek za zkoušku a popl. za přípravu: PET 270 AUD + 125 AUD,
FCE, CAE, CPE 315 AUD + 210 AUD

Silná stránka školy

Ceny jsou kalkulovány v akci 5 + 1 týd. zdarma a vychází z cen 250 AUD/týden (1–23 týd.) a 240 AUD/týden (24+ týd.)

Kromě standardního vybavení zajišťuje Milner College svým
studentům zdarma permanentku do městského fit-centra
(bazén, posilovna, aerobic). Přímo v budově je potápěčská
škola a nedávno byla na střeše budovy vybudována zahrada,
kde mohou studenti relaxovat.

Naše hodnocení
Na škole je výborný národnostní mix, studentům se dostává
plných pět hodin denně klasické výuky s učitelem. Se studiem
na této škole jsou naši klienti dlouhodobě velmi spokojeni.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2014

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2014

16 a více týd. = Zápisné ZDARMA
5+1 týden ZDARMA

ZÁPISNÉ ZDARMA!

platí do 30. 6. 2014

38

Pro zápisy do 31.7.2014
WWW.ALFA-AGENCY.CZ

…s námi se vždy domluvíte

E-mail od našeho studenta

Zdravim Alfu Agency a posilam Vam mnoho pozdravu z letniho Perthu. Skola je super. Zrovna ted prazdninuju a snazim se
pritom vydelat nejakou kacku na cestovani. Pan Milner (reditel skoly) je docela fajn a hodne pomaha Cechum. S praci v Perthu to
neni uplne snadny, ale neznam nikoho z Cechu, kdo by praci nesehnal. Ja uklizim kancelare v jedny bance nedaleko skoly. Jinak
po dvou mes. u rodiny jsem si nasel pronajem domu s dvouma Svycarama. Vsichni z Milneru, jeden mluvi francouzsky a druhej
italsky, takze si nerozumime a musime mluvit anglicky. To je super. Za najem platim cca $63 za tyden, coz taky docela ujde a hlavne
to je nedaleko centra. Diky za vse a preju mnoho uspechu vsem.
Ve zdravi zdravi Vas klient Milan Kalvas
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Education & Training International – TAFE WA, Perth

Darwin
Cairns

Brisbane

PERTH

Oblasti studia
Aeronautics:
Animal Studies:

Adelaide
Melbourne

Charakteristika
TAFE (Technical and Further Education) je státní vyšší odborná škola, kde pokračují ve studiu absolventi High School
(střední školy) a připravují se zde na budoucí povolání.
Úspěšní absolventi mají také možnost po skončení studia
pokračovat studiem vybraného oboru na univerzitě. V tom
případě nezačínají studium od prvního ročníku, ale bývají
přijati zpravidla do 2. ročníku. V odborných kurzech převažují domácí, australští studenti, ale nemalé procento tvoří
i zahraniční studenti. Čeští a slovenští zájemci o studium
na TAFE by měli mít ukončené středoškolské vzdělání. Zahraničním studentům škola vedle studia odborných kurzů
nabízí jazykovou přípravu. Kromě vybraných kurzů uvedených v tabulce nabízí TAFE mnoho dalších odborných oborů
od technických až po umělecké. Nabídka pokrývá celou
škálu oborů. Bližší Informace vám podáme na požádání.

Poloha
TAFE WA provozuje svá výuková centra po celé západní
Austrálii. Pro zahraniční studenty jsou nicméně nejdostupnější kampusy v Perthu a jeho blízkém okolí. Celkem
bychom jich napočítali na dvacetdva. Mezi nejznámější

Art & Design:
Building Design:
Business :

TAFE Instituty patří: Central TAFE (7 kampusů v centru
města), Challenger TAFE (situován v historické části Perthu
„Fremantle“ – 7 kampusů) nebo Swan TAFE (provozující
6 kampusů).

Silná stránka školy
TAFE jako státní instituce nabízí silné zázemí, bohaté vybavení a velmi širokou nabídku odborných kurzů, kde studují
společně australští a zahraniční studenti. Budete-li hledat specificky zaměřený odborný kurz, který nenaleznete
v nabídce soukromých škol, určitě jej objevíte v nabídce
některého z TAFE institutů. Na této instituci studuje minimum českých a slovenských studentů a jejich zkušenost
jsou velmi pozitivní.

Clothing & Textile:
Community &
Health Services:

Brisbane

Jednotlivé obory
Pilot Licence • Airport Management
Animal Care • Veterinary Nursing • Equine Management
Design • Visual Arts • Fashion & Textile Design • Furniture Design • Graphic Design • Digital
Design • Design & Animation • Interior Decoration • Jewellery Design & Production • Mass
Communication • Music – Techn. Production • Photography • Desktop Publishing • Graphic
Pre-press • Diploma of Screen • Visual Art & Craft • Fine Art
Building • Residential Drafting • Building Design & Technology
Business • Human Resources • Business Administration • e-Business • Mass Communication
• Financial Services – Accounting • Banking & Finance • Library & Information Services •
Management • Marketing • Public Relations
Clothing Production • Textile, Clothing & Footwear
Aged Care Work • Community Care • Disability Work • Mental Health Work • Youth Work •
Community Welfare Work • Children’s Services • Teachers Assistant • Fitness • Sport Development • Outdoor Recreation • Make-Up Artistry • Nail Technology • Beauty Therapy • Remedial
Massage • Dental Assisting • Nursing • Health & Safety

Computing & IT:

Multimedia • IT – Applications • IT – General • Network Administration • Network Management •
Network Engineering • Soft. Applications • Programming • Soft. Development • Technical Support
• System Administr. • Internetworking • Website Design • Comp. System Engineering

Engineering,
Mining, Electrical &
Electronics:

Electronic Studies • Small Computer System • Comp. System Engineering • Electrical Engineering • Electronic Engineering • Mechanical Technology • Metallurgy • Refrigeration & Air
Conditioning • Renewable Energy • Civil & Structural Drafting • Marine Engineering • Mineral
Exploration • Surveying & Cartography • Mine Surveying

Horticulture & Land
Management:
Hospitality:
Maritime Studies:
Retail Services:
Science:
Travel & Tourism:
Languages:
Nástupní termíny:
Cena:
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Cairns

Přehled kurzů

Sydney

Sterling Business College – Perth

Darwin

Horticulture: General, Landscape, Turf Management • Wine Grape Growing • Conservation &
Land Management
Retail Baking • Commercial Cookery • Asian Cookery • Hospitality -Operations • Food &
Beverage • Hospitality Management • Accommodation Services • Wine Tourism
Seafood Industry – Aquaculture • Seafood Industry – Fishing Operations • Marine Studies •
Maritime Operations – Transport & Distribution • Marine Engineering • Marine Tourism • Outdoor
Recreation – Multiple Activities
Retail Supervision
Laboratory Skills • Laboratory Technology • Environmental Science Management
Tourism – Combined Streams, Operations • Internat. Retail Travel Sales • Meeting & Events •
Tour Wholesaling • Visitor Information Services • Event Management • Marketing & Product
Development • Operation Management
English • Indonesian • Japanese
2x ročně 2014: únor, červenec. Kurzy AJ 4–6 x ročně.
Odborné kurzy: od 5 500 AUD za semestr dle oboru a místa studia, kurzy AJ: 300 AUD / t.

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

PERTH

Sydney
Adelaide
Melbourne

Charakteristika
Sterling Business College je školou, která si zakládá
na spokojenosti studentů. Jejich velmi dobrý národnostní
mix zaručuje setkávání studentů všech možných národností, včetně Australanů.

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Minimální věk studentů

18

Celkový počet studentů
Max. /prům. počet studentů ve třídě

170
25/15

NÁRODNOSTNÍ MIX
Austrálie 28 %, Z. Evropa 15 %, J. Amerika, Afrika, Asie
po12 %, Stř. Evropa 7 %, Jiho.vých. Asie 9 %, ostatní 5 %

Poloha

Naše hodnocení

Škola se nachází v zánovních prostorách na Newcastle
Street, což je ulice nacházející se v těsné blízkosti centra
města. Vlaková stanice je několik minut chůze a zastávka
autobusu hned před školou – vše Zona 0 tedy doprava
zdarma.

Sterling Business College je jednou z nejlépe hodnocených
škol v Perthu. Mezi její přednosti patří vstřícný a zkušený
personál a také nové moderní vybavení. Atraktivní je určitě
i kombinace studia AJ na Milner College spolu se studiem
odborných kurzů na Sterling Business College – studenti
zaplatí totiž jen jedno zápisné!

Silná stránka školy
Škola nabízí širokou škálu opravdu kvalitních odborných
kurzů s možností nástupu až čtyřikrát do roka. Studenty
nejlépe hodnoceným aspektem školy je bezesporu vyvážená
balance mnoha národností a profesionální přístup. Velice
populární je rozvrh hodin, který nabízí mimo jiné i možnost
absolvovat více volitelných předmětů zcela zdarma.

Odborné kurzy
Business/Marketing/Management
Certificate III in Business
Cert. IV in Business/Marketing/Management
Diploma in Business/Marketing/Management
Adv. Diploma in Marketing/Management
Travel and Tourism
Certificate II in Tourism
Certificate III in Tourism (Retail Travel Sales)
Certificate IV in Tourism
Community Services
Certificate II in Community Services
Certificate III in Children’s Services
Certificate III in Education Support
Certificate IV in Community Services
Diploma of Children’s Services
Art & Graphic Design
Certificate III in Design Fundamentals
Certificate IV in Design
Ubytování
Apartmán, 2/3-lůžk. pokoj, bez stravy (Alfa) 
Poplatky a další informace

Délka stud

Cena (AUD)

3 měsíce
6 měsíců
6 měsíců
6 měsíců

2 600/kurz
4 800/kurz
4 800/kurz
4 800/kurz

3 měsíce
6 měsíců
6 měsíců

2 600/kurz
4 800/kurz
4 800/kurz

3 měsíce
6 měsíců
6 měsíců
6 měsíců
12 měsíců

2 600/kurz
4 800/kurz
4 800/kurz
4 800/kurz
9 600/kurz

6 měsíců
6 měsíců

4 800/kurz
4 800/kurz

detaily na str.11

190/týden

Nástupní termíny 2014

2014
Term1: 10/2–11/4
Prázdniny: 12/4–4/5
Term2: 5/5–4/7
Prázdniny: 5/7–27/7
Term3: 28/7– 26/9
Prázdniny: 27/9–12/10
Term4: 13/10–12/12
Prázdniny:
13/12/2014–9/2/2015

min. 4 týdny

zápisné: 230 AUD, studijní materiály: do 10 týdnů 55 AUD, 11+ týdnů 110 AUD/semestr. Virgin Atlanic Exam (Tourism)
100 AUD. poplatek za dodatečné splátky školného: 100 AUD

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2014
Studujte v kombinaci AJ na Milner College
+
odborný kurz na Sterling College
a zaplaťte jen 1× ZÁPISNÉ
…s námi se vždy domluvíte
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ADELAIDE

Darwin

CAIRNS

Cairns

BRISBANE

Při projíždění festivalovým státem (Festival State) narazíte třeba na The
Dog Fence – neslavně proslulý, dnes 5.600 km dlouhý plot, zabraňující
psovi dingo přístupu do jižnějších, převážně ovčích oblastí. V té samé části
státu leží největší opálová naleziště (město Coober Pedy), ale o kousek dál
přejedete do kopců Flinders Ranges, pohoří s roklemi, stržemi a cestami
kříženými četnými brody, a od Adelaide na jih zase doporučuji udělat výlet
na Kangaroo Island s jeho neskutečnými skalními formacemi. Rovněž
o klokany tam nikde nouze nebude.

Brisbane
Perth

Kaplan International English – Adelaide, Melbourne

Darwin

Sydney

ADELAIDE
Melbourne

ADELAIDE

Perth

Sydney
Adelaide
Melbourne

cena pronájmu 3 + 1
hostel ve čtyř a vícelůžkovém pokoji
městrská doprava – orientačně
průměrné životní náklady studentů
info o MHD v Adelaide najdete na

ADELAIDE

Čistý čas výuky týdně
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leden

únor

březen

duben

květen

červen

červec

srpen

září

říjen

lpad

prosinec

28

28

25

22

18

16

15

16

18

21

24

26

Minimální průměrná teplota (°C)

16

16

14

12

10

8

7

18

9

11

12

14

Srážky (mm)

18

19

22

36

56

55

63

51

47

40

25

24

Sluneční dny

26

24

25

21

18

16

15

15

17

20

22

24

Sluneční svit (h/den)

10

10

9

7

5

5

5

6

7

8

9

10

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

15/13
28+7 lekcí

Počet úrovní v GE:

6

NÁRODNOSTNÍ MIX - Melbourne
Thajsko 24 %, Kolumbie 22 %, Vietnam 20 %, Indonesie 7 %,
Korea 6 %, Francie 4 %, Itálie 3 %, ČR a SR 1 %, atd.

Kurzy angličtiny

Délka

Adel. (AUD)

Melb. (AUD)

Nástupní termíny 2014

216/týd.
211/týd.
shodná s IE

225/týd.
220/týd.
shodná s IE

každé pondělí

EAP

2–18 týdnů
19+ týdnů
10+ týdnů

English for Business

10+ týdnů

shodná s IE

shodná s IE

každé pondělí

5 nebo 10 týd. shodná s IE

(28+7/týden)

Intensive English - SPECIAL
Speciální ceny pro zápisy do 31.8.2014

IELTS preparation

6/1, 28/4, 1/9

shodná s IE

10 x ročně

shodná s IE

shodná s IE

6/1 (10t.), 17/3, 8/9

shodná s IE

shodná s IE

20/1, 14/4, 30/6, 7/10

Ubytování

Adelaide

Melbourne

Rodina, samost. pokoj, polopenze

250/týd.

270/týd.

280/týd.

300/týd.

FCE, CAE preparation
FCE, CAE preparation

Rodina, samost. pokoj, polopenze

10, 12 týd.
8 týdnů

(do 18 let)

Extra noc 50 AUD

Silná stránka školy

Poplatky a další informace

Předností je bezesporu vysoká kvalita výuky a rozsah kurzů, které školy nabízejí. V Melburne naleznete
přípravné kurzy na zkoušky Cambridge (FCE, CAE),
Adelaide však tyto kurzy nevyučuje, místo nich můžete
složit mezinárodně uznávané zkoušky IELTS.

zápisné: 200 AUD, nalezení ubytování: 200 AUD, vyzvedn. na letišti: Adelaide 125 AUD, Melbourne 150 AUD, studijní
materiály: AJ 10 AUD/týden, max. 250 AUD, poplatek za Cambridge zkoušky: 300 AUD, poplatek za změnu campusu: 75 AUD
Adelaide: Pro zápisy po 1/9/2014 platí tyto ceny: 2–18 týdnů 240 AUD/týden, 19+ týdnů 235 AUD/týden.
Melbourne: Pro zápisy po 1/9/2014 platí tyto ceny: 2-18 týdnů 250 AUD/týden,19+ týdnů 245 AUD/týden

Naše hodnocení
Klienti oceňují především přátelskou atmosféru, která
na školách vládne, moderně vybavené klimatizované učebny a poměrně malé studijní skupiny. Studium v Adelaide
je vhodné pro ty z vás, kteří raději studují na malé škole.
Kaplan nicméně nenabízí svým studentům pouze kvalitní
jazykové vzdělání, ale i bohatý program doprovodných
aktivit.

320 AUD/týden
140 AUD/týden
17 AUD/týden
180 AUD/týden
www.adelaidemetro. com.au

Maximální průměrná teplota (°C)

Celkový počet studentů

Školy Kaplan International Colleges jsou součástí světového
řetězce škol stejného jména, garantující vysokou kvalitu jazykového vzdělání. Školy v Adelaide a v Melbourne se přiřadily
do „rodiny“ Kaplanu tuto sezonu a kvalitu výuky jen potvrzují.

ADELAIDE

SA znamená South Australia, Jižní Austrálie, stát se snad největšími absolutně rovnými plochami, jaké se dají nalézt. Jedna z plání se jmenuje
Moon Plane (Měsíční pláň), což je skutečně nedozírná rovina, kam až
oko dohlédne.

16
Melbourne: 200
Adelaide: 100

Max./prům. studentů ve třídě

Adelaide je někdy nazýváno „Festival State“ a je známé
svými kulturními, hudebními a sportovními akcemi. Je to
moderní město obklopené krásnými parky a jen pár kroků
je to jak k oceánu, tak do bílých písečných dun.
O Melbourne je mnohými naýváno městem s nejlepšími
životními podmínkami. Během roku zde hostí nejlepší
tenisty při Australia Open, závody F1či největší dostihové
klání kontinentu.
V obou městech naleznete školy v centru města, poblíž
veškerého společenského dění.

SA

Minimální věk studentů

Charakteristika

Poloha

Adelaide je dalším v řadě velkých australských měst, konkurence česky
mluvícího okolí zde však bude asi nejmenší. Adelaide má jedno své centrum
ve vnitrozemí a druhé při pobřeží, obě jsou turisticky atraktivní a dávají městu
nezaměnitelnou atmosféru. Statistiky, podle nichž je Adelaide městem
s nejmenším množstvím srážek, potvrdit z vlastní zkušenosti nemohu,
neboť nám tam po celou dobu návštěvy pršelo. Nevadí, tohle město má
prý v přepočtu na hlavu nejvíce restaurací a kaváren z celé Austrálie, takže
se lehce před případným nečasem schováte.

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2014

10 % SLEVA ze školného
pro zápisy 12 a více týdnů
platí do 31. 8. 2014
…s námi se vždy domluvíte
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Internships – odborné stáže v australských firmách

Darwin
Cairns

Brisbane

Perth

Sydney
Adelaide
Melbourne

Charakteristika
Internship je termín pro odbornou praxi v zahraničních
firmách, zpravidla neplacenou. Jejím účelem je nabytí
mezinárodní profesní zkušenosti v oboru, který účastník
programu ve své mateřské zemi vystudoval. Vedle odborných zkušeností má program nepochybně i značný
jazykový přínos. Studenti mají po návratu do ČR či SR velmi
dobrou pozici na trhu práce, obzvláště u zahraničních
a mezinárodních firem.

Internship Program
Partnerská organizace, se kterou v Austrálii v oblasti internshipů spolupracujeme, je schopna umístit naše uchazeče v nejrůznějších pracovních oborech. Samotná stáž
v australské firmě probíhá v délce 1–6 měsíců a ve své
klasické podobě je neplacená. Ti kteří mají zájem o placený
„Internship“ mohou využít odborné stáže v hotelovém oboru –
“Hospitality Internship“. Jeho délka se pohybuje v rozmezí
6–12 měsíců. Po ukončení Internshipu obdrží účastníci
od zaměstnavatele Certifikát potvrzující vykonání odborné
stáže včetně podrobné zprávy popisující jaké úkoly internista v rámci firmy zastával a jakých výsledků dosahoval.
Populární obory: IT, finance, marketing, engineering, business administration, accounting.
Internship je možno zařídit i mnoha dalších specializovaných oborech, po celé Austrálii.

Placený Internship v hotelnictví
Vedle standardních, zpravidla neplacených internshipů,
jsme schopni uchazečům s hotelovým vzděláním a praxí
nalézt i odbornou placenou stáž v restauracích, hotelech
a prázdninových resortech po celé Austrálii. Výše mzdy závisí na pozici, kterou internista zastává (v Austrálii se pohybují
mzdy v tomto oboru cca 12–20 AUD čistého na hodinu).
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Dobrá znalost AJ

Cena

Internship 7–12 týdnů
Internship 13–20 týdnů
Internship 21 – 26 týdnů
Hospitality Internship – placený do 26 týd.
Hospitality Internship – placený do 38 týd.
Hospitality Internship – placený do 52 týd.

Víza

Application fee
800 AUD
416 Special Progr. Visa (včetně admin. poplatků) 865 AUD
402 Training & Research Visa (vč. admin popl.) 1 030 AUD
Zdravotní Pojištění
20 AUD/týd.
Kurz “RSA“ – podmínkou pro Hospitality Intern.
110 AUD
Food Safety Training - není podmínkou
120 AUD

Podmínky pro přijetí do programu
	Věk 18–30 let
	Vyplněná přihláška
	Životopis v AJ (CV)
	Motivační dopis
	Charakteristika požadovaného Internshipu
	Potvrzení o fin. krytí pobytu
	Prokázání úrovně AJ (Test z AJ v naší kanceláři)
	Doklad o dosaženém vzdělání + studijní výsledky
	Reference z univerzity nebo od zaměstnavatele
	Potvrzení o zdravotním a úrazovém pojištění

Cairns

Brisbane

Přehled programů 2014

Podmínkou pro účast v programu je velmi dobrá znalost
AJ. Těm, kteří se potřebují před odbornou praxí ve své angličtině ještě zlepšit, doporučujeme absolvovat několikatýdenní jazykový kurz v Austrálii. Speciální víza, která v rámci
Internshipu dostanete, pokrývají i jazykovou výuku. Naše
agentura zastupuje několik desítek australských škol. Rádi
vám proto poradíme vhodnou školu, kurz a délku studia.

V Austrálii je v současnosti možné absolvovat plnohodnotný
Internship v délce 1 až 12 měsíců v rámci takzvaných „Special
Program Visa“. Samotný vízový proces je, na rozdíl od ostatních víz,
poměrně jednoduchý a probíhá za naší asistence přímo v Austrálii.

Placené stáže v hospitality a na farmách – okolí Brisbane

Darwin

1 550 AUD
1 950 AUD
2 300 AUD
3 000 AUD
3 400 AUD
3 800 AUD

Ostatní poplatky

Ceny zahrnují:
– umístění do firmy a podpůrný servis během Internshipu
– zdravotní, úrazové pojištění a pojištění veřejné odpovědnosti
– průběžný dohled nad internshipem.
Ceny nezahrnují dopravu, ubytování, vyzvednutí na letišti.

Perth

Sydney
Adelaide
Melbourne

Charakteristika
Internship je termín pro odbornou praxi v zahraničních firmách,
zpravidla neplacenou, avšak my vám nabízíme víc.
Pokud s Alfa Agency pojedete pracovat například na farmu, jste
placeni jako každý domácí Australan. Vaše finanční ohodnocení závisí na profesi a pracovních zkušenostech, které máte
z Čech. Průměrná mzda se pohybuje mezi 15 a 18 AUD, často
ale bývá i vyšší.
Účelem celého programu je získání cenných zkušeností v „australském zemědělství“ a hospitality. Zájemce musí prokázat, že
vystudoval zemědělský/hospitality obor, nebo že v této oblasti
v minulosti již pracoval. Program má samozřejmě i značný jazykový přínos – strávíte přece rok v anglicky mluvícím prostředí.

Více o programu
Naše partnerská organizace, se kterou v Austrálii v oblasti internshipu spolupracujeme, je schopna umístit až 100 zájemců. Praxe
probíhá na farmách a hospitality resortech v okolí města Brisbane,
ve „slunečném“ státě Queensland. Vízum je vázáno na jednoho
zaměstnavatele a je platné 1 rok.
Pozor, neplést si s Working Holiday Visa programy ostatních zemí;
tento typ víz Česká ani Slovenská republika do Austrálie nemá. Práce na farmě/hospitality je pro každého, kdo splňuje určitá kritéria.

Postup při vyřízení:
1. 
Odevzdání přihlášky (ke stáhnutí na Internetu), CV a motiv. dopisu, reg. poplatek 2 000 Kč / 80 EUR a test z AJ.
2. Alfa Agency potvrdí přijetí do programu s australským
partnerem, uchazeč zaplatí zálohu 800 AUD a zkompletuje podklady pro víza.
3. Australský partner během 3 měsíců nalezne vhodnou
firmu a zašle nám “Training Plan“ pro uchazeče. Uchazeč
plán odsouhlasí, podepíše a zaplatí doplatek programu.
4. Vyřízení australských víz (4–16 týdnů), rezervace letenky,
ubytování…
5. Odlet do Austrálie.

Náplň práce
Nikdo se nevěnuje jen jediné činnosti, což je na tom skvělé a mezi
účastníky velmi vítané. Můžete jezdit na koni či na čtyřkolkách,
pracovat se zvířaty (skot, ovce, koně...), jezdit s traktorem nebo
kombajnem, stavět a zpravovat ohrady a oplocení. Naučíte se
základům oprav techniky a vozidel na farmě atd. Prožijete toto
všechno a ještě mnohem víc..., navážete nová přátelství, vylepšíte
si angličtinu, poznáte kulturu vzdálené země.

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

…s námi se vždy domluvíte

Dobrá znalost AJ
Podmínkou pro účast v programu je slušná znalost jazyka.
Těm, kteří se potřebují před odbornou praxí ve své angličtině
ještě zlepšit, doporučujeme absolvovat několikatýdenní jazykový kurz v Austrálii. Naše agentura zastupuje několik desítek
australských škol. Rádi vám proto poradíme vhodnou školu,
kurz a délku studia.

Ceny pro rok 2014

Cena

Application fee

800 AUD

Cena programu

3 000 AUD

416 Special Progr. Visa

865 AUD

Ceny zahrnují:
Zajištění víza; umístění na farmu/resort a podpůrný servis během stáže; průběžný
dohled nad programem; vyzvednutí na letišti; 9 dnů popříjezdové přípravy
a trénink na farmě.
Ceny nezahrují dopravu, ubytování (to je často součástí dohody o mzdě),
pojištění a vratnou zálohu 1000 AUD.

Víza
V Austrálii je v současnosti možné absolvovat plnohodnotný
Internship v délce až 12 měsíců v rámci takzvaných „Special
Program Visa“. Samotný vízový proces je, na rozdíl od ostatních víz,
poměrně jednoduchý a probíhá za naší asistence přímo v Austrálii.

Podmínky pro přijetí do programu
	Věk 18–30 let
	Čerstvý absolvent či student (SOŠ nebo VŠ) v oborech jako
jsou zemědělství, lesnictví, zahradnictví, hotelnictvý apod.
Nebo prac. zkušenosti ve výše uvedených oborech
	Případně zájemci se zkušenostmi s prací se zvířaty
(alespoň 2 roky) – např. cvičitel psů, veterinář ...
	Dobrá znalost AJ (ekvivalent 6.0 IELTS nebo B2, upper
intermediate level)
	Životopis v AJ (CV), Motivační dopis, Vyplněná přihláška,
fotografie ze zemědělské/hospitality práce
	Doklad o dosaženém vzdělání
	Reference ze školy nebo od zaměstnavatele

Postup při vyřízení:
1. Odevzdání přihlášky, CV a motiv. dopisu, reg. poplatek
2 000 Kč / 80 EUR a test z AJ.
2. Alfa Agency potvrdí přijetí do programu s australským partnerem, uchazeč zaplatí zálohu 800 AUD a zkompletuje
podklady pro víza.
3. Australský partner nalezne vhodnou farmu a zašle nám detaily pro uchazeče. Následně dochází k  doplateku programu.
4. Vyřízení australských víz (4–16 týd.), rezervace letenky…
5. Odlet do Austrálie.
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Ve spolupráci s naším australským partnerem jsme pro Vás připravili nabídku
několika atraktivních turistických balíčků po Austrálii a Novém Zélandu. Cestovatelských možností a kombinací po rudém kontinentu a zeleném ostrově se naskýtá
nesčetné množství a těžko by se všechny vešly na jednu dvoustranu našeho katalogu.
Budete-li mít jiná cestovatelská přání a chutě, než vám nabízíme níže, neváhejte
se na nás obrátit, rádi Vám připravíme specifický cestovatelský balíček na míru.

Brisbane

Den 4: Blue Mountains NP – celodenní výlet s anglickým průvodcem, atrakce Tři
sestry, návštěva Olympijského parku, plavba lodí zpět do Sydney, hotel
Den 5: transfer na letiště, let do Cairns, transfer do hotelu, volný zbytek dne, hotel
s bazénem v centru Cairns
Den 6: celodenní výlet lodí na ostrov Velkého bariérového útesu Green Island, šnorchlovaní, oběd, nocleh v hotelu s bazénem
Den 7: individuální výlet autem do vnitrozemí dle námi připraveného plánu, vodopády,
park Paronella, banánové plantáže a další, nocleh v hotelu s bazénem
Den 8: volný den v tropickém Cairns, relax, prohlídka města nebo nákupy suvenýrů,
nocleh v hotelu
Den 9: po snídani odjezd na letiště pro Váš odlet z Cairns. Konec programu.

Balíček 1: Sydney, Cairns a Velký bariérový útes

Cena zájezdu (bez mezinárodní letenky): 

Cenově výhodný cestovatelský balíček, který Vás v deseti dnech seznámí s tím
nejlepším v okolí dvou významných australských měst Sydney a Cairns.

Balíček 2: Velký okruh po Austrálii

Den 1: přílet do Sydney, transfer z letiště do hotelu, volné odpoledne k prohlídce
města a aklimatizaci po dlouhém letu, nocleh v hotelu
Den 2: prohlídka města, exkurze do Sydney Opera House, zbytek dne na prohlídku
města Sydney, přístavu a Harbour Bridge, Rocks, nocleh v hotelu
Den 3: zajištěna návštěva Sydney Tower, nejvyšší věž uprostřed města, dále návštěva
Sydney Aquaria, prohlídka ostatních částí města, např. slavné pláže Bondi, hotel

od 24.350 Kč na osobu

Okruh Austrálií, který Vám nabídne to nejlepší z celé Austrálie. Rozmanitost tohoto
zájezdu je veliká, tato cesta Vás zavede z tropického severu až na samý jih Austrálie.
Budete mít možnost koupat se u největšího korálového útesu světa, prožít západ
slunce u největšího monolitu světa Uluru, projet vyhlášenou Great Ocean Road
nebo obdivovat slavnou Operu v Sydney! Tento zájezd kombinuje divokou přírodu
Austrálie společně s krásami velkoměst a kulturou místních obyvatel.
Den 1 až 2: Let Praha (Vídeň) – Sydney.
Den 3: Přílet Sydney. Transfer do Vašeho hotelu. Odpoledne krátká prohlídka města.
Prohlídka dalších částí města dle vypracovaných materiálů. Máte zajištěny vstupy
do vyhlídkové věže Sydney Tower a také do Sydney Aquaria. Prohlídka Botanické
zahrady, Čínské čtvrti apod. Zajištěn nocleh v hotelu.
Den 4: Sydney. Celodenní individuální prohlídka města, prohlídka asi nejhezčího
přístavu světa se světoznámou Operou a ikonickým mostem Harbour Bridge.
Zajištěna exkurze do Sydney Opera House, zbytek dne na prohlídku starobylé čtvrti
Rocks a okolí. Nocleh v hotelu.
Den 5: Blue Mountains NP. Celodenní výlet do národního parku Blue Mountains
s anglicky hovořícím průvodcem. Tento park je asi nejznámější v okolí Sydney,
uvidíte skalní formaci Tři sestry, zastavíte se v dějišti OH 2000 a zpět do Sydney
se poplavíte lodí. Nocleh v hotelu.
Den 6: Sydney. Voný den pro Vaše aktivity. Podívat se můžete na krásné pláže
Sydney, např. známou Bondi Beach, projít se po útesech a vychutnat si krásné
výhledy. Nocleh v hotelu.
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Den 7: Sydney – Melbourne. Ráno na letiště a přelet do Melbourne. Autem po vyhlášené scénické cestě Great Ocean Road. Na cestě uvidíte možná nejhezčí část
australského pobřeží, atrakci 12 Apoštolů. Nocleh ve vesnici na Great Ocean Road.
Den 8: Great Ocean Road. Dopoledne jedete po Great Ocean Road zpět se zastávkami, které jste nestihli včera. Odpoledne se vracíte zpět do Melbourne, kde
Vás čeká nocleh v hotelu.
Den 9: Melbourne. Celý den na prohlídku druhého největšího města Austrálie,
Melbourne. Alternativně Vám nabídneme výlet na Phillip Island s pozorováním
tučňáků. Nocleh v hotelu v Melbourne.
Den 10: Melbourne – Alice Springs. Ráno transfer na letiště a let do Alice Springs.
Ocitáte se ve městě obklopeném pouští. Po příletu si vyzvedáváte auto (případně
zařídíme organizovaný výlet do celé této oblasti), odpoledne si můžete prohlédnout
město Alice Springs nebo se můžete vydat prozkoumat okolí. Nocleh v hotelu.
Den 11: Alice Springs – Kings Canyon. Ráno vyjíždíte na cestu pouští do známého
Kings kaňonu. Odpoledne Vás čeká procházka/tůra v kaňonu. Nocleh v jednoduším
ubytování u Kings Canyon (hotel za příplatek).
Den 12: Kings Canyon – Uluru. Ráno vyrážíte rudým středem Austrálie na Uluru. Kolem
oběda se ubytujete na místě a odpoledne Vás čeká prohlídka mystického Uluru (Ayers
Rock), procházka kolem Uluru, působivý západ slunce a poté návrat do ubytování.
Den 13: Uluru – Cairns. Dopoledne Vás čeká prohlídka skalního komplexu Olgas,
kolem oběda odlétáte od Uluru do tropického Cairns. Zajištěn transfer do hotelu
s bazénem. Volný zbytek dne a nocleh v hotelu.
Den 14: Cairns – Velký bariérový útes. Celodenní výlet na ostrov Velkého bariérového
útesu Green Island. V ceně máte vyzvednutí u hotelu, plavbu lodí, šnorchlování
na ostrově a oběd na ostrově. Nocleh v hotelu s bazénem.
Den 15: Cairns – výlet. Celodenní individuální výlet zajištěným autem do deštného
pralesa Daintree s pozorováním krokodýlů. Nocleh v hotelu s bazénem.
Den 16: Cairns – výlet. Celodenní individuální výlet zajištěným autem po okolí Cairns.
Čeká Vás okruh po vodopádech, plantážích a do starodávného sídla v pralese.
Nocleh v hotelu s bazénem.
Den 17: Cairns – Sydney. Volné dopoledne v Cairns a relax. Odpoledne Vás čeká
transfer na letiště a let zpět do Sydney. Po příletu ubytování v hotelu poblíž letiště.
Den 18: Sydney – odlet zpět do Evropy.

Termín: 			
Cena zájezdu: 		

Perth

Sydney
Adelaide
Melbourne

Balíček 3: Melbourne, Sydney, Cairns
Navšitvte v jedenácti dnech turisticky nejatraktivnější australská města a jejich
okolní přírodní krásy. Kompletní rozpis trasy uvádíme níže.
Den 1: přílet do Melbourne, transfer z letiště do hotelu, volné odpoledne k prohlídce
města a aklimatizaci po dlouhém letu, nocleh v hotelu.
Den 2: prohlídka města s průvodcem, nocleh v hotelu.
Den 3: vyzvednutí auta a cesta na známou Great Ocean Road, 12 Apoštolů, nocleh
ve vesnici Port Campbell.
Den 4: cesta po Great Ocean Road zpět do Melbourne, nocleh v hotelu v Melbourne
Den 5: přelet do Sydney, transfer do hotelu, odpoledne krátká prohlídka města,
exkurze do Sydney Opera House, přístavu a Harbour Bridge, historická čtvrť Rocks,
nocleh v hotelu.

Cena zájezdu (bez mezinárodní letenky): 

od 43.990 Kč na osobu

Balíček 4: Austrálie a Nový Zéland v 19 dnech
Skvělý individuální zájezd kombinující dvě nejznámější lokality Austrálie a jižní
ostrov Nového Zélandu.
Den 1 – 2: Let Praha (Vídeň) – Sydney
Den 3: Sydney přílet. Transfer do hotelu, krátká prohlídka největší metropole Austrálie,
odpočinek a aklimatizace. Prohlídka dalších částí města. Máte zajištěn vstup do vyhlídkové věže v centru města Sydney Tower. Prohlídka Botanické zahrady, Čínské
čtvrti nebo výlet na pláž. Zajištěn nocleh v hotelu se snídaní.
Den 4: Sydney. Celodenní prohlídka města, prohlídka přístavu se světoznámou
Operou a ikonickým mostem Harbour Bridge. Zajištěna exkurze do Sydney Opera
House, prohlídka starobylé čtvrti Rocks a okolí. Nocleh v hotelu.
Den 5: Blue Mountains NP. Celodenní výlet do národního parku Blue Mountains.
Tento park je asi nejznámější v okolí Sydney, uvidíte skalní formaci Tři sestry, zastavíte
se v dějišti OH 2000 a zpět do Sydney se poplavíte lodí. Nocleh v hotelu se snídaní.
Den 6: Sydney – Cairns. Přelet do Cairns, po příletu transfer na hotel a volný zbytek
dne k prohlídce města Cairns. Nocleh v hotelu s bazénem, snídaně v ceně.
Den 7: Velký bariérový útes. Celodenní výlet lodí na ostrov Velkého bariérového
útesu Green Island, šnorchlovaní nebo loď se skleněným dnem, oběd. Nocleh
v hotelu s bazénem, snídaně v ceně.
Den 8: Daintree NP. Celodenní výlet autem do NP Daintree, kde uvidíte deštné
pralesy a projedete se loďkou po řece k pozorování krokodýlů. Nocleh v hotelu
s bazénem, snídaně v ceně.

libovolný / celoročně
od 84.990 Kč na osobu

Cena zájezdu zahrnuje naprostou většinu poplatků a nákladů, včetně letenky
do Austrálie, lokalních přeletů, ubytování v hotelech. Přesné infomace
v našich kancelářích.
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Den 6: zajištěna návštěva Sydney Tower, nejvyšší věž uprostřed města, dále návštěva
Sydney Aquaria, prohlídka ostatních částí města.
Den 7: Blue Mountains NP – celodenní výlet s anglickým průvodcem, atrakce Tři
sestry, návštěva Olympijského parku, plavba lodí zpět do Sydney, hotel.
Den 8: transfer na letiště, let do Cairns, transfer do hotelu, volný zbytek dne, hotel
s bazénem v centru Cairns.
Den 9: celodenní výlet lodí na ostrov Velkého bariérového útesu Green Island, šnorchlovaní, oběd, nocleh v hotelu s bazénem.
Den 10: individuální výlet autem do vnitrozemí dle námi připraveného plánu, vodopády, park Paronella, banánové plantáže a další, nocleh v hotelu s bazénem.
Den 11: po snídani odjezd na letiště pro Váš odlet z Cairns. Konec programu.

…s námi se vždy domluvíte

Den 9: Cairns. Volný den pro Vaše vlastní aktivity, relax a koupání. Nocleh v hotelu
s bazénem, snídaně v ceně.
Den 10: Cairns – Christchurch Nový Zéland. Transfer na letiště a let s přestupem
na Nový Zéland. Po příletu transfer do hotelu v centru města k přenocování.
Den 11: Christchurch – Twizel. Pokud jste si včera nestihli prohlédnout Christchurch
tak můžete ještě dopoledne vyrazit na krátkou prohlídku centra města, poté cesta
ke krásnému jezeru Tekapo s působivou mléčnou barvou. Dále pak pokračujete
do městečka Twizel, kde budete mít nocleh v motelu (cca 360 km).
Den 12: NP Mt. Cook. Ráno jedete z Twizelu do vesničky Mt. Cook, odpoledne
pokračujete typickou NZ krajinou do města Queenstown, nocleh v hotelu-motelu.
Den 13: Queenstown. Volný den na prohlídku tohoto kouzelného městečka, které
je centrem všeho dění na jižním ostrově. Město je zasazeno v krásné přírodě hor
a leží u pěkného jezera. Nocleh v hotelu-motelu.
Den 14: Milford Sound. Ráno Vás čeká cesta z Queenstownu přes vesnici Te Anau
až na Miford Sound, který je údajně nejhezčím místem celého Zélandu. Celá oblast
se nachází v národním parku fjordů. Možnost projíždky na lodi mezi fjordy, kolem
uvidíte tuleně a vodopády. Poté návrat zpět do vesnice Te Anau se zastávkami
na zajímavých místech. Nocleh v motelu v Te Anau.
Den 15: Milford Sound – Franz Josef . Od jezera Te Anau vyjíždíte na celodenní
cestu (asi 450 km), která Vás povede typickou krajinou Nového Zélandu. Pojedete
přes historické městečko Arrow Town, kde se dříve těžilo zlato, dále přes malebné
městečko Wanaku a dále po západním pobřeží až do vesnice Franz Josef, kde
máte zajištěn nocleh v motelu.
Den 16: Ledovec Franz Josef. Dopoledne prohlídka vyhlášeného ledovce Franz
Josef, můžete využít organizované túry přímo po ledovci s průvodcem anebo výlet
helikoptérou nad ledovecem. Poté krátká zajížďka na zrcadlové jezero Matheson
Lake. Vaše cesta odpoledne pokračuje do městečka Greymouth, kde máte zařízen
nocleh v motelu.
Den 17: Greymouth – Christchurch – Sydney. Cesta napříč ostrovem, zpět do Christchurch. Projíždíte národní park, kde se natáčel Pán prstenů. Odpoledne příjezd
do Christchurch a odlet zpět do Sydney. Po příletu do Sydney nocleh v hotelu poblíž
letiště.
Den 18: Sydney — odlet do Evropy

Termín: 			
Cena zájezdu: 		

březen až prosinec
od 86.990 Kč na osobu

Cena zájezdu zahrnuje naprostou většinu poplatků a nákladů, včetně letenky
do Austrálie, lokalních přeletů, ubytování v hotelech. Přesné infomace v našich kancelářích.
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vodní dobrodružství, nebo se ještě znovu vydat vnitrozemím a zdolat nejvyšší
horu Austrálie Mt Kociusko (2.228 m). Budete-li ve Snowy Mountains, máte
to jenom skok do hlavního města Canberry.

Sydney
Adelaide
Melbourne

Z Port Augusta jste ale mohli jet rovnou k východu, kratší cestou na Sydney,
nicméně tudy vede více tras, z nichž bych nejvíce doporučil kopírovat alespoň
částečně řeku Murray a projet se třeba historickým kolesovým parníkem.

Austrálie je dnes nesmírně populární pro studium spojené s pracovním
povolením, ale roste i počet vyřizovaných turistických víz. Ti, kteří se rozhodnou pro studium, si vybírají především z možností studovat pouze jazyk,
odborný kurz, nebo kombinaci obojího.
Absolutní výhrou je však sladění všech dostupných eventualit – díky úvodnímu
studiu angličtiny se rozmluvíte a aklimatizujete v prostředí, návazností na prakticky libovolný odborný kurz získáte šanci neomezené délky pobytu a následně
si můžete přeměnit studijní vízum na turistické a pustit se do cestování.
K uskutečnění cestovatelských plánů vám napomůže jednak absolvované
studium a prodělané pracovní zkušenosti, něco úplně nového na vás však
na cestách teprve čeká. Uvidíte další velká města, necháte se překvapovat
atypickými osadami, poputujete rovinami, jaké jste si do té doby nedokázali
vůbec představit, a ukroutíte si ruce na volantu, když budete sjíždět strmé
strany australských pohoří.
Máme tu pro vás několik tipů, několik příhodných okruhů, vše doplněno
o praktické rady širokého rozsahu. Ne vždy je totiž moudré si naplánovat trasu
bez předchozího zvážení přírodních a klimatických zákonitostí dané oblasti!!

Východní okruh
Pojďme na trasu číslo jedna, kde výchozím místem bude Sydney. Představte si, že plánujete projet tzv. malý okruh. Náhodně byste si vybrali, že
vyrazíte k severu, po tisíci kilometrech dorazíte do Brisbane, uděláte si
množství výletů na zajímavé ostrovy, jako je třeba největší písečný ostrov
světa Fraser Island, souostroví Whitsunday Islands (Svatodušní ostrovy),
které jsou sice kontinentálního původu, nicméně kolem je dost možností si
užívat podmořských korálů, v Rockhamptonu následně překročíte obratník
Kozoroha a posléze navštívíte ze Sydney 2.700 km vzdálený Cairns. Když
vás omrzí úžasné potápění a šnorchlování na Velkém bradlovém útesu,
rozjedete se k západu a dosáhnete prostředkem kontinentu procházející
severo-jižní silnice (Stuart Hwy).
V místě, kde jste se napojili se lze vydat ještě více k severu a neminout tak
město Darwin, Kakadu NP, ani Litchfield NP. Nedostává-li se vám času,
jedete přímo k jihu, pokocháte se neskutečně impozantními balvany zvanými Ďáblovy kuličky (Devils Marbles), zastavíte v Alice Springs, neminete
odbočku k Uluru a Kata Tjuta, vrátíte se na Stuart Hwy a vychutnáte si pláně
Jižní Austrálie s „šíleným“ opálovým městem Coober Pedy.
V Port Augusta je na vás další rozhodnutí, jste-li šťastlivci s dostatkem času
a peněz, pojedete přes Adelaide do Victorie. Za zastávku stojí především
Great Ocean Road (Velká pobřežní cesta) s Dvanácti apoštoly, Phillip Island
s nejmenšími tučňáky, či čtyřmilionové centrum Victorie Melbourne. Návrat
do Sydney lze absolvovat při pobřeží přes Jervis Bay a vyzkoušet si nějaké to
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Na podobný okruh bych doporučoval si nechat alespoň čtyři týdny, na delší
variantu až osm. Každopádně však musíte zvážit klimatické podmínky. Jelikož
trasa vede skrz tropy i nejjižnější oblasti, nelze prakticky naplánovat ideální
počasí na severu i na jihu, zvláště jste-li skutečně limitováni časem. Do tropů nejezděte v období od listopadu do února včetně, mohli byste se potkat
s cyklonem, dozajista byste však zažili tropické lijáky, které někdy znemožní
přesuny mezi městy, jelikož promění vyschlá koryta potoků v široké a hluboké
řeky. Rovněž vzdušná vlhkost v Darwinu není v ten čas právě příjemná. Námi
popsanou trasu k severu započněte nejdříve v březnu, na jihu pak ale počítejte
se svetrem a větrovkou navíc. Opačným směrem bych nejraději jel v australském
létě (listopad až únor), ale to jen opravdu těžko jde skloubit s vlhkými tropy.

V čem pojedete?
Na silnice se nejčastěji vydávají studenti ve vlastním „second-handovém“ vozidle. Obecně platí zásada, že do příliš levného auta nastrkáte
stovky dolarů již na prvních kilometrech. Podle objemu motoru se určuje
cena – např. Ford Falcon, největší kára s pohodlným nocováním pro
dva, je k mání za 2–3,5 tisíce dolarů. Dostatek náhradních dílů je právě
na Fordy, rovněž na Holden, australské domácí vozidlo. Na spaní v autě
jsou vhodná auta typu „van“ – něco jako naše staré Škody 1203. Kdo
by se rád vydal i na trasy pro terénní auta (4WD only – bývá značeno),
spraví to cca 5.000 dolarů (?).
Ale objet kontinent se dá i autobusem. Využijte rozsáhlých služeb Greyhound Pioneer nebo McCaffertis, poskytují množství variant časových
i kilometrových jízdenek.
Se stopováním je to pro obrovské vzdálenosti trošku problém, ale i odborníky
na cestování se zdviženým palcem jsme viděli. Zato vlak je relativně drahý
a navíc každý stát má jiný rozchod kolejí.
WWW.ALFA-AGENCY.CZ

Perth

Sydney
Adelaide
Melbourne

Západní okruh
Kdo se nehodlá spokojit pouze s východní třetinou světadílu, může se vydat
přes Nullarborskou pláň (podél „Velkého australského výkusu“) a navštívit
mnohem odlehlejší oblasti státu Západní Austrálie.
V Kalgoorlie na vás dýchnou staré zlatokopecké časy, městečko Hyden
skrývá Kamennou vlnu (Wave Rock), v Albany si prohlédnete originální
plachetnici, Údolí obrů (Valley of the Giants) okouzlí až 70 m vysokými
stromy, jihovýchodní městečko Margaret River je vinařskou oblastí.
Impozantním centrem a hlavním městem Západní Austrálie je Perth.
250 km od něj na sever budete nadšeni ze žlutých vápencových věžiček
(The Pinnacles) v Nambung NP, s delfíny se pomazlíte v Monkey Mia, lepší
šnorchlování než na Great Barrier Reef je snad v Coral Bay, kde korálové
útesy dosáhnete lehce přímo z pláže.
Směřujete-li severovýchodně na Darwin, projedete několik unikátních národních parků (Karijini, Millstream-Chichester), a můžete zajet do kdysi
perlařského Broom s tyrkysovou mořskou vodou jak z filmu, ovšem taky
plnou krokodýlů. Projíždí se oblastí zvanou Kimberley, kde jedině v Austrálii
rostou baculaté stromy, co je Bůh sázel kořeny vzhůru, baobaby.

Australské vzdálenosti
ODKUD

KAM

Adelaide
Adelaide
Adelaide
Adelaide
Alice Springs
Brisbane
Brisbane
Cairns
Canbera
Darwin
Darwin
Melbourne
Melbourne
Melbourne
Melbourne
Sydney
Sydney
Sydney
Sydney

Broken Hill
Alice Springs
Perth
Brisbane
Ayers Rock
Sydney
Melbourne
Brisbane
Melbourne
Alice Springs
Kakadu
Hobart
Adelaide
Devonport
Perth
Adelaide
Canberra
Melbourne
Perth

AUTEM (km)
508
1533
2706
2045
443
965
1674
1716
648
1489
200
610
731
n/a
3434
1412
286
872
4110

LETECKY (h)
1,10
2,00
3,10
2,45
0,40
1,20
2,10
2,50
1,00
1,55
–
1,10
1,50
–
4,00
1,40
0,45
1,10
4,00

BUSEM (h)
17
19
34
33
6
15
25
28
10
19
4
n/a
10
n/a
44
22
5
14
56

VLAKEM (h)
7
20
38
40
–
15
25
30
9
–
–
–
12
–
50
25
4
10
65

Jak vidíte, dostali jste se opět na Stuart Hwy, lze se vydat rudým centrem
k jihu, nebo nejprve zavítat do Kakadu NP, na Aligator River za skákajícími
krokodýly, k vodopádům v Litchfieldu.
Možností je mnoho a mnoho, oči by jedly, tělo však už nemůže… Ať se však vydáte
na kteroukoli trasu, naleznete nepřeberně neočekávaného, v každém ročním
období se potkáte s trochu jinými zvířaty a rostlinami, potkáte příjemné a hovorné
lidi, svlažíte hrdlo různými druhy piva, to podle místa výskytu, budete se potit
i čekat zkřehle na první ranní sluneční paprsky. Dávejte si pozor na dostatečnou
zásobu vody, nikdy neopouštějte porouchané auto, používejte zdravý rozum…
Potom už vám nic nezabrání prožít ty nejskvělejší chvíle svého života právě v Austrálii!
…s námi se vždy domluvíte
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Auckland

Napler

ÚVOD

Study And Work

Wellington

Nový Zéland byl původními obyvateli nazván
Aotearoa, což v překladu znamená Země dlouhého
bílého oblaku. Při pohledu na oblohu byste těžko hledali
výstižnější název. Tuto zemi vysokých hor, průzračných
jezer, zelených pastvin, zářícího slunečního svitu, čistého vzduchu, panenských deštných pralesů, fjordů, gejzírů, sopek a nelétavého ptáka kiwi si zamilují
především milovníci přírody, turistiky, sportu a dobrodružných aktivit.
Když si k tomu přičtete přátelské a vstřícné obyvatele, bezpečí a kvalitní školství,
naleznete zde i skvělé místo pro studium.

Queenstown

Zájemci, kteří se rozhodnou studovat na Novém Zélandu AJ u vybraných akreditovaných škol v délce 14 dnů a více, mohou využít obdobného aranžmá, jaké
má Austrálie. Mohou tedy pracovat part-time 20h týdně během svého studijního
pobytu. Studenti univerzitních studií na Novém Zélandu mohou pracovat navíc
během prázdnin full-time.

Christchurch

Working Holiday Visa

Historie
Země byla objevena holandským mořeplavcem Abelem Tasmanem v roce 1642.
Prvním Evropanem, který zde přistál a zemi blíže prozkoumal byl však britský
kapitán James Cook v roce 1769. Díky tomu je dnes Nový Zéland členem Britského
společenství národů.
Původní obyvatelé přišli z východní Polynésie zhruba v 10. století. V průběhu 19. století přicházeli imigranti především z Anglie,
Skotska a Irska a zhruba v jeho polovině
převýšil jejich počet populaci původních
obyvatel – Maorů. V současné době žije
v zemi asi 3,5 milionu obyvatel, z nichž
Maorové tvoří asi desetinu. Další významnou skupinou obyvatel jsou Polynésané,
kteří sem imigrovali po 2.světové válce.
Dnes je Nový Zéland vyspělou kosmopolitní zemí, kde se prolíná evropská kultura
s kulturou původních obyvatel. Maorská
kultura, domorodým názvem Maoritanga,
má své místo i při oficiálních státních ceremoniích a soužití obou kultur je celkem bezproblémové. Politicky je Nový Zéland
nezávislou parlamentní demokracií.

Podnebí
Nový Zéland zasahuje od subtropů na severu až po subarktickou oblast na jihu. Rozdíly
mezi létem a zimou nejsou díky vlivu oceánu velké. Nejteplejší měsíce jsou prosinec,
leden a únor a nejchladnější červen, červenec a srpen. Nejvyšší teploty se v létě
pohybují kolem 25°C a v zimě nejnižší teploty jen výjimečně klesnou pod nulu. Sníh
se většinou vyskytuje pouze na horách, udrží se zde však velmi dlouho. Návštěvníka
…s námi se vždy domluvíte

občas mohou potrápit časté přeháňky nebo deště. To platí obzvláště pro západní
pobřeží jižního ostrova. Nejvhodnější počasí pro cestování je v prosinci až březnu.

Studium

Další možností jsou tzv. „Working Holiday Visa“. O ta je možno požádat elektronicky,
jejich vyřízení trvá v průměru jeden týden.
Abyste mohli žádat o Working Holiday visa:
 musíte být občanem České nebo Slovenské republiky, vlastnit pas ČR/SR, který
má platnost minimálně 3 měsíce po plánovaném odletu z Nového Zélandu
 musíte být ve věku 18 až 35 let
 nesmíte s sebou přivézt své děti
 měli byste mít rezervaci zpáteční letenky a dostatečné finanční prostředky
na její úhradu
 měli byste mít minimálně 4 200 NZD na pokrytí běžných výdajů během vašeho
pobytu na NZ
 měli byste být zdraví a charakterní

Vybrat si můžete z nabídky jazykových škol, základních a středních škol, vyšších
odborných škol a univerzit. Nabídka studia je obdobná jako na školách v Austrálii.
Školné je o něco nižší ve srovnání s Austrálií a výrazně nižší ve srovnání s USA nebo
Velkou Británií. Všeobecné informace o kurzech a postup při zajišťování studia
je stejný jako v případě Austrálie a naleznete ho v úvodní části textu o Austrálii.
V tomto katalogu naleznete zpracovanou nabídku několika jazykových škol. Kromě
uvedených škol zastupujme i další – např. ve městech Taupo, Napier, a Nelson.
Na požádání vám podáme bližší informace.
Příklad kalkulace nákladů na studium naleznete v katalogu na předposlední straně.

Po příjezdu na Nový Zéland:
 nesmíte být zaměstnáni na stálou práci (ledaže byste na místě požádali o regulérní pracovní povolení)
 nově můžete pracovat bez omezení pro jednoho zaměstnavatele
 můžete navštěvovat jeden kurz po dobu maximálně 6 měsíců v průběhu vašeho
pobytu na NZ
** Vyřízení tohoto víza Vám velice rádi zprostředkujeme. Poplatek za tento servis včetně
poplatku novozélandské ambasádě je 3100 Kč. **

Vízová povinnost

Opus - Paid Work and Study

Čeští ani slovenští studenti nemusí žádat při plánovaném pobytu nepřesahujícím
3 měsíce o vízum. Při přesáhnutí této doby je třeba požádat o prodloužení pobytu
přímo na Novém Zélandě nebo si rovnou před odjezdem vyřídit studentské vízum
(určené pro denní studium delší 3 měsíců).

Pracovní možnosti studentů
Zahraniční studenti mají několik možností, jak získat na Novém Zélandu pracovní
povolení. Níže uvádíme nejrozšířenější možnosti.

Pomoc při hledání placené práce
Škola Kaplan International English nabízí na Novém Zélandu studijně-pracovní
program pro držitele Working Holiday víz tzv. OPUS – PAID WORK AND STUDY.
Jedná se o nabídku placené práce spojené s výukou angličtiny.
Podmínky přijetí do pogramu
 musíte být starší 18 let
 musíte být držiteli Working Holiday víz
 musíte mít dostatečnou znalost angličtiny
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musíte se zapsat na jazykový kurz na minimálně 12 týdnů, délka
kurzu záleží na dosavadní znalosti angličtiny – minimální doporučená
znalost angličtiny je na úrovni Pre-Intermediate (vaši znalost ověříme testem
a na základě jeho výsledku vám doporučíme délku studia)
Co budete studovat
 kombinaci obecné angličtiny s business angličtinou
 intenzita studia je 35 lekcí/týden

SEVERNÍ OSTROV
Na severním ostrově žije většina obyvatel Nového Zélandu. V severním výběžku
Northland panuje subtropické podnebí a záliv Bay of Islands je oblíbenou rekreační
oblastí. Zde naleznete příjemné pláže s teplým mořem a nejvhodnější lokality pro
potápění, jachting a kayaking. Jízda na kajaku se zde praktikuje nejen na řekách
a jezerech, ale také při mořském pobřeží, což nabízí skvělé zážitky při pozorování
ptactva, delfínů, tučňáků, tuleňů a pobřežní přírody. Na otevřené moře do Bay of
Islands se vyjíždí také na lov velkých ryb.

O jaký druh práce se jedná
Ve většině případů jde o práci v pohodstinství, obchodech, kavárnách, restauracích,
hotelích či supermarketech.

Kolik si vyděláte a kolik hodin týdně můžete pracovat

Cena programu
 3 600 NZD + 200 NZD zápisné
Cena zahrnuje
 školné na 12 týdnů v intenzitě 35 lekcí / týden
 max. 3 pracovní pohovory
 nabídka jedné pracovní pozice
Cena nezahrnuje
 ubytování na dobu pobytu
 dopravu do destinace
 pojištění léčebných výloh, odpovědnosti
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Největší město Nového Zélandu s milionem obyvatel nabízí svým návštěvníkům
veškeré vymoženosti moderního města na straně jedné, a zároveň divokou přírodu
v okolí na straně druhé. Auckland, „město jachtařů“, má dva velké přístavy a říká se,
že zde nalezneme nejvíce jachet na světě v přepočtu na jednoho obyvatele. Mírné
podnebí umožňuje plně využít přednosti aucklandských pláží. Ty na západním
pobřeží především k surfování a dalším vodním sportům, východní pláže potom
ke koupání a opalování.

Wellington
Hlavní město se už z hlediska počasí nemůže chlubit podobnou charakteristikou.
Panuje zde spíše větrné počasí, protože leží u průlivu mezi severním a jižním ostrovem a není chráněno proti chladným větrům vanoucím od jihu. Město se zvedá
od přístavu vzhůru po svazích, odkud se nabízí krásné výhledy. Voda v okolním
moři příliš teplá není, takže obyvatelé musí za koupáním vyrazit několik desítek
kilometrů na sever.

Kdy začnete pracovat
Není pravidlem, že studenti začínají pracovat po ukončení jazykového kurzu, v některých případech se studenty podaří umístit i během jejich studia.

Minimální mzda na Novém Zélandu se pohybuje kolem 12 NZD na hodinu.
Hodinová sazba samozřejmě záleží na typu práce. Pro držitele Working
Holiday víz není žádné hodinové omezení, můžete tedy pracovat kolik hodin
budete chtít.

Auckland

Northland je zajímavý také výskytem stromů Kauri – jedněch z největších stromů
světa. Největší jedinci mají obvod kmene kolem 15m a dosahují výšky asi 50m. Dalším z míst, které stojí zato navštívit, je poloostrov Coromandel na severovýchodním
pobřeží. Je to klidné místo, kde naleznete romantická místa a krásné pláže. Pokud
se sem vypravíte kolem Vánoc, můžete obdivovat nádherné rudě rozkvetlé stromy
Pohutukawa, lemující pobřežní silnici. A protože kvetou v období Vánoc, říká se
jim také Christmas Tree.

Pro dokreslení představy o životě původních obyvatel doporučuji
navštívit maorský koncert a ochutnat Hangi. Hangi je typický způsob přípravy jídla v páře nad termálními prameny. Maoři takto přirozeně
využívali geotermální energii také k praní a vytápění. Rotorua je turisty nejnavštěvovanějším městem v zemi.

Napier
Toto příjemné čtyřicetitisícové městečko vás na první pohled zaujme svým typickým
architektonickým stylem. Vděčí za to jedné neradostné události: V roce 1931 bylo
zničené zemětřesením a poté znovu vybudováno v soudobém moderním slohu
art deco. Tímto se stalo světovým unikátem. Napier má poklidnou atmosféru.
Centrum s kolonádou a spoustou restaurací a hospůdek najdete přímo u pobřeží
lemovaného krásnými plážemi s drobnými černými kamínky. Oblast Hawke‘s Bay
je oblíbená pro stabilní slunečné letní počasí.

JIŽNÍ OSTROV
Zatímco pro severní ostrov je jednoznačně typickou barvou zelená, jižní ostrov
charakterizují barvy dvě – zelená a hnědá. Na jaře celému ostrovu dominuje zelená,
ale v létě, kdy je východní polovina ve srážkovém stínu, změní tato část ostrova svou
barvu v hnědou. Typické je to pro severovýchodní oblast Marlborough.
Na jižní ostrov se můžete dopravit buď letecky (v Christchurch je mezinárodní letiště)
nebo trajektem z Wellingtonu do Pictonu. Trajektem je možné dopravit i automobil.
Jižní ostrov je méně obydlený, hornatější a drsnější, o to víc přírodních krás nabízí.
Středem ostrova od severu k jihu se táhne pohoří Alp s nejvyšším vrcholem Nového
Zélandu Mt Cook 3 765 m a tyrkysově modrými jezery. Asi v polovině cesty mezi
Pictonem a Christchurch leží městečko Koikura, které je světoznámým místem pro
pozorování velryb a delfínů. Pravděpodobnost, že uvidíte vorvaně obrovského je
více než 90 %. V řekách oblasti Cantebury na jih od Christchurch naleznete nejlepší
loviště lososů. Běžné úlovky váží od 4 do 10 kg. Západní pobřeží patří nespoutané
přírodě a většinu území pokrývají národní parky.

Rotorua

Národní parky

Město leží v centru ostrova v geotermální oblasti, což poznáte také podle zápachu
sirovodíku. Za prohlídku stojí oblast gejzírů a bublajícího bahna. Největší gejzír
tryská do výšky 30 m. Hned vedle leží původní maorská vesnice spojená s Institutem maorského umění. Jsou zde k vidění ukázky maorského řezbářství a dalších
řemesel a skanzen.

Největším parkem je Fiordland National Park na jihozápadě. Rozprostírá se na ploše
1,2 milionů hektarů a je celý pokrytý deštným lesem. Ledovce, sopečné erupce
a zemětřesení zformovaly hory, jezera a ostře se zařezávající fjordy. Některé oblasti
zůstávají ještě dodnes neprobádány. Milfordský fjord je občas nazýván osmým divem
světa pro své tisícimetrové srázy s proužky vodopádů, bujnou zeleň a nejvyšší horu
na světě zvedající se přímo z hladiny do výšky 1710 m.

Národní parky

Taupo

Nejlépe si můžete vychutnat přírodní krásy v národních parcích. Na celém Zélandu
jich je 10, z toho tři – Tongariro, Taranaki a Urewera jsou na severním ostrově.
Osobně jsem měl možnost navštívit Tongariro National Park nacházející se v centru ostrova. Park tvoří seskupení tří aktivních sopek s nevyšším vrcholem Mount
Ruapehu 2 787 m. Tongariro crossing je nejoblíbenější jednodenní túrou na NZ.
Cestou procházíte přes horské louky, sopečnou krajinou, kolem úžasně modrých
jezírek a přecházíte Red Crater jehož povrch vás lehce hřeje do podrážek. V zimě
zde funguje lyžařské středisko.

Asi 60 km jižně od Rotoruy leží na jezeře Taupo městečko se stejným názvem.
Jezero vzniklo výbuchem sopky před 26 000 lety a je dobrou příležitostí pro rybáře.
V jezeře je prý milion pstruhů a spolu s okolními řekami je vyhlášenou oblastí pro
lov duhového a hnědého pstruha. Rybářská sezóna trvá od října do dubna, avšak
a v některých místech lze lovit po celý rok.
Taupo se často nazývá hlavním městem outdoor aktivit. V okolí jsou např. skvělé
řeky pro rafting a kayaking a skvělé terény pro horská kola.

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

…s námi se vždy domluvíte

ejpopulárnější stezkou je právě Milford Track. Cesta je dlouhá 54 km a potřebujete
na ni alespoň tři dny. Je však pouze pro zdatné turisty, kteří jsou připraveni snášet
i několikadenní déšť. Vzhledem k tomu, že stezku je třeba rezervovat měsíce dopředu,
absolvoval jsem jen plavbu fjordem. U vyústění stezky jsem viděl několik lidí v cíli,
celé promočené a zablácené, ale jejich rozzářené tváře naznačovaly sílu zážitku.
Severně od Fiordland je Mount Cook National Park, který láká především horolezce.
Maorský název pro nejvyšší vrchol je Aorangi, což znamená mraky probodávající.
Westland National Park je nehostinná deštivá oblast, jejímiž největšími atrakcemi
jsou dobře přístupné ledovce Franz Josef a Foxův ledovec. Kdo má raději sluníčko
a teplo, ať navštíví Abel Tasman National Park na severozápadě ostrova v oblasti
Nelson and Marlborough. Zde se můžete vydat na méně náročný Abel Tasman
Coast Track, který vás provede po pobřeží s písčitými plážemi a průzračnou vodou.
Část cesty můžete absolvovat na kajaku, pozorovat delfíny, tuleně a vodní ptactvo.

53

Unique New Zealand – Auckland

AUCKLAND

Napler

CESTOVÁNÍ

Christchurch
Toto město ležící na východním pobřeží má 330 tisíc obyvatel a říká se o něm, že
je angličtější, než samotná Anglie. Díky menší rozloze a rovinaté krajině se po něm
můžete pohybovat bez problémů na kole či pěšky. Christchurch je významným centrem umění a kultury. Hlavní dominantou je neogotická katedrála. Za návštěvu stojí
ORIENTAČNÍ CENY ZBOŽÍ
mléko
chléb
máslo
jablko
steak
kuře
Big Mac
prací prášek
Coca-Cola
cappucino
lístek do kina
pivo
benzín

54

2l
700 g
0,5 kg
1 kg
1 kg
0,5 kg
menu
1 kg
1,5 l

2,90 NZD
2,50 NZD
3,00 NZD
3,00 NZD
10,00 NZD
5,50 NZD
5,50 NZD
5,00 NZD
2,50 NZD
4,00 NZD
12,50 NZD
0,4 l
5,00 NZD
1l
1,50 NZD
1 NZD = asi 15,8 Kč, resp. 0,63 EUR

rozsáhlá expozice z historie dobývání jižního pólu a arktické přírody. Christchurch
je bránou k mnoha místům a atrakcím jižního poloostrova. Během jedné hodiny se
můžete nalézat na zasněžených horách, slunečných plážích či v kouzelné přírodě
jezer, řek a rozlehlých parků.

Wellington

Výhodou Nového Zélandu je celková menší rozloha a tím pádem menší vzdálenosti mezi
místy, které se rozhodnete navštívit. Dopravovat se můžete buď autobusem, stopem
nebo si pronajmout či koupit automobil. To je také nejběžnější a nejpohodlnější varianta.
Ceny pronájmu se pohybují od 25 NZD na den za malý automobil, ojetý osobní automobil můžete koupit za cenu kolem 2000 NZD. Zevrubně lze oba ostrovy procestovat
asi za jeden měsíc. Turistický ruch je zde poměrně rušný a tomu odpovídá i zázemí
pro turisty. V každém městě naleznete informační centra a nabídku ubytování od nejlevnějšího po luxusní hotely.
Backpackers nebo YHA jsou nejlevnější možností ubytování pod pevnou střechou.
Za jednu noc ve vícelůžkovém pokoji zaplatíte kolem 15 NZD a k dispozici máte společnou kuchyň, koupelnu, prádelnu, společenskou místnost, a také společnost nadšených
cestovatelů z různých koutů světa. Vždy tam taky dostanete spoustu informací o okolí
a prospekty místních turistických kanceláří. Dobře lze využít také stan. Ve vybavených
kempech stojí místo pro stan asi 10 NZD.
Při plánování výletů se můžete většinou rozhodnout, zda ho podniknete individuálně nebo
v rámci organizované skupiny. V národních parcích jsou vyznačené stezky a rozlišují se
na walks nebo tracks podle náročnosti. Walks mohou být hodinové až celodenní s nenáročným terénem. Tracks bývají i dvoutýdenní a vyžadují dobré turistické vybavení a kondici.
Na tracky v atraktivních národních je dobré si předem rezervovat místo. Obzvláště pokud se
chystáte realizovat cestu v turistické sezóně během léta. Místo lze rezervovat u Department
of Conservation. V nejatraktivnějších parcích jsou místa rezervovaná i na několik měsíců
dopředu. Je to dáno tím, že tracky mají omezenou kapacitu turistů a pro vstup je třeba získat
povolení. Má to i své výhody: na některých trasách jsou po cestě rozmístěny chaty na přenocování, takže nemusíte nosit stan a můžete se spolehnout, že pro vás bude v chatě místo.

Queenstown

Christchurch

Charakteristika
Unique New Zealand byla založena v roce 1989.
Jedná se o jazykovou školu s přátelskou rodinnou
atmosférou a osobním přístupem ke studentům, která
nabízí kurzy jak pro dospělé, tak pro mládež. Škola sídlí
ve dvou moderně vybavených budovách – jedna je určena
pro dospělé studenty, druhá pro juniory. Škola je členem
prestižní organizace FIELSNZ.

Poloha
Škola Unique NZ se nachází na předměstí Aucklandu, v pěkné a klidné čtvrti Browns Bay, pouze několik kroků od pláže
a asi 30 min. od centra města. Studenti zde, mimo pláží,
naleznou i obchody, restaurace, kavárny, sportovní zařízení,
parky, banku... Další výhodou této residenční oblasti jsou
také dobré ubytovací možnosti – hostitelské rodiny, které
škola pro studenty zajišťuje, se často nachází v pěší vzdálenosti, případně jen několik minut busem od školy.

Silná stránka školy
Předností školy jsou malé studijní skupiny (max. 12 studentů) a cena 300 NZD za týden studia. Jedná se o spe-

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Minimální věk studentů

18 let, mládež 8 let

Celkový počet studentů

250

Max./prům. studentů ve třídě

FCE, CAE, IELTS 12 / 9
GE 12 / 9

Čistý čas výuky týdně
Počet úrovní v GE:

25 h
5

NÁRODNOSTNÍ MIX
Japonsko 20 %, Stř. Východ 16 %, J. Amerika 15 %, Korea 9 %,
Čína 9 %, Thajsko 7 %, Rusko 7 %, Taiwan 6 %, ostatní 11 %.

ciální cenu, kterou získala Alfa Agency pro své klienty
i pro stávající rok. Běžná cena je 380 NZD za týden. Unique
nabízí pečlivě zpracovaný Work Experience Programme
v kombinaci s kurzem obchodní angličtiny.

Naše hodnocení

Kurzy angličtiny

(standardně 25h/týden)

General English – part time 

(15 h/týden)

General English – full time

(25 h/týden)

EAP / IELTS
(25 h/týden)
GE + FCE preparation
(25 h/týden)
Business English
(25 h/týden)
Kurzy pro mládež 
(25h/týden)
Junior English (8–12 let)
English for Further Studies (13–17 let)
English + Activities (8–18 let)
Ubytování
Rodina, plná penze, samostatný pokoj
Poplatky a další informace

Délka

Cena (NZD)

2–12 týdnů
2–11 týdnů
12–24 týdnů
4+ týdnů
10—12 týdnů
4 týdny

290/týden
390/týden
370/týden
shodná s GE
shodná s GE
shodná s GE

2+ týdnů
2+ týdnů
2–3 týdny

shodná s GE
shodná s GE
500/týden

min. 2 týdny

250/týden

Nástupní termíny 2014
každé pondělí
12 + 3 týdny ZDARMA
na vyžádání
každé pondělí
červen–srpen, prosinec–únor

zápisné: 200 NZD, nalezení ubytování: 175 NZD, vyzvednutí na letišti: 85 NZD, studijní materiály: zdarma
prázdniny a státní svátky 2014: 1/1, 2/1, 28/1, 6/2, 29/3, 1/4, 25/4, 3/6, 28/10, 25/12–6/1 2015

Pro své studenty organizuje škola mnoho společenských
akcí, sportovních aktivit a výletů po okolí. Během zimních
měsíců pořádá lyžařské zájezdy. Přímo na škole si studenti
mohou zdarma vypůjčit mnohé sportovní vybavení, včetně
kajaků nebo windsfurfingu – v Aucklandu jsou totiž skvělé
podmínky pro tyto sporty.

Queenstown
Město má unikátní polohu – leží na břehu jezera pod alpskými štíty. Nejlépe to
dokumentuje fotografie.
Na své si zde přijdou milovníci horské turistiky, horských kol, golfu, rybaření a lyžování či snowboardingu. K lyžařskému středisku dorazíte z Queenstown autem
za necelou půlhodinu. Poblíž města jsou nejvyhlášenější řeky na rafting s obtížností
3 až 5. Specialitou Queenstown jsou adrenalinové aktivity – město je Mekkou
bungee jumpingu – skáče se z několika mostů a nejhlubší seskok měří 102 metrů.
Dalším originálním vzrušením je jetboating – jízda na tryskovém člunu umožňujícím
obrovské zrychlení a jízdu v malých hloubkách. Adrenalin by vám mělo zvednout
těsné míjení říčních skalisek a krkolomné otočky.
WWW.ALFA-AGENCY.CZ

…s námi se vždy domluvíte
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Kaplan International English – Auckland

AUCKLAND

Napler

Queenstown

NAPIER

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Wellington
CHRISTCHURCH

Charakteristika
Síť škol Kaplan International Colleges funguje již více
jak pětatřicet let. Nabízí kvalitní studium v mnoha anglicky
mluvících destinacích, včetně jedné z nejkrásnějších zemí
světa – Novém Zélandu. S Kaplanem zde můžete studovat
na Severním ostrově ve městě Aukland. Toto centrum je
akreditováné vládou a je členem English New Zealand.

Minimální věk studentů

16

Celkový počet studentů

Auckland 300

Max./prům. studentů ve třídě

Cambridge – 15/13
IE – 15/13

Čistý čas výuky týdně
Počet úrovní v GE:

21+5 h
6

NÁRODNOSTNÍ MIX
Asie 35 %, Z. Evropa 15 %, V. Evropa 10 %, J. Amerika 20 %,
Stř. Východ 15 %, ostatní 5 % (ČR a SR 0,5 %)

Poloha
Historická budova školy se zahradou a venkovní terasou
se zde nachází v jedné z nejpopulárnější části města
na rozhraní rušného centra a krásného klidného parku.
Ubytování je zde zajišťováno v hostitelských rodinách nebo
v rezidencích, které jsou maximálně 15 minut od školy
nedaleko centra města.

Silná stránka školy
Kaplan nabízí široký výběr kurzů. Počínaje začátečníky, až
po pokročilé, včetně přípravných kurzů na Cambridgské
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New Horizon College of English – Napier

Auckland

zkoušky a business angličtiny. Ve volném čase pro studenty školy organizují a připravují aktivity, kterých Nový
Zéland nabízí nepřeberné množství

Naše hodnocení

Kurzy AJ

( full time 28 + 7 / týden)

Vacation English

(20 lekcí /t.)

Intensive English, English for Business
IELTS preparation
FCE, CAE klasická verze
FCE, CAE klasická verze

Délka
2+ týdnů
2–18 týdnů
19+ týdnů
5, 10 týdnů
8, 10 týdnů
12 týdnů

Cena (NZD)
250/týden
270/týden
256/týden
1350/2700
shodná s IE
shodná s IE

Nástupní termíny 2014
každé pondělí
10 % SLEVA ze školného
pro zápisy 12 a více týdnů
platí do 31. 8. 2014
6/1 (10t.), 20/1, 14/4, 30/6, 6/10
17/3, 8/9

OPUS – pracovní program
OPUS – paid work and study 
Ubytování
Rodina, polopenze, samostatný pokoj
Apartmán, 1–lůžk. pokoj, bez stravy
Apartmán, 2–lůžk. pokoj, bez stravy
Poplatky a další informace

12 t. studia

3 600/12t.
260/týden
od 250/týd.
na vyžádání

následováno pracovním umístěním

Queenstown

Christchurch

Charakteristika
New Horizon je malá butique škola s osobní, jedinečnou atmosférou . Školu si oblíbili studenti z mnoha
koutů světa – z Asie, stř. Východu, z Evropy i Jižní Ameriky.
O všechny studenty je zde excelentně postaráno, tak aby
se cítili jako doma. Pozitivní zpětné vazby našich studentů
tento fakt jenom potvrzují.

Poloha
Hostitelská rodina:
+100 NZD/ týd. během Vánoc
extra noc 35 NZD/den

zápisné: 200 NZD, nalezení ubytování: 200 NZD, studijní materiály: 10 NZD/týden, maximum 250 NZD,
zkoušky Cambridge: 320 NZD, vyzvednutí na letišti: 100 NZD,
Pro zápisy po 1/9/2014 platí pro Intensive English tyto ceny: 2–18 týdnů 300 NZD/týden, 19+ týdnů 285 AUD/týden.

Se školami KIC spolupracujeme již dlouhou řadu let. Reprezentativní budova, vybavení, příjmemný personál, prostředí
kolem školy zaručuje velikou spokojenost našich studentů.
Nový Zélnad je báječná destinace na skloubení angličtiny
a nezapomenutelných zážitků.

Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Wellington

New Horizon je jedinou soukromou jazykovou školou v Napieru, což je známé „Art-Deco city“ na východním pobřeží severního ostrova Nového Zélandu. Škola se nachází
v centru města v moderních prostorách a je tak blízko
veškerým obchodům, restauracím, kvárnám ... Napier je
ideálním místem pro víkendové výlety, outdorové aktivity
a nejrůznější sporty, včetně těch adrenalinových.

Minimální věk studentů

14

Celkový počet studentů

30-60

Max./prům. studentů ve třídě
Čistý čas výuky týdně
Počet úrovní v GE:

12/8

Kurzy AJ

(standardně 22,5 h/ týden)

General English — part time 
General English — part time 

(15 h/týden)
(10 h/týden)

22,5 h
6

NÁRODNOSTNÍ MIX
Švýčarsko 36 %, Japonsko 20 %, Česká rep. 9 %, Saudská
Arábie 6 %, Korea 6 %, Argentina 3 %, Lichtenštejnsko 3 %,
Vietnam 3 %, Slovenská rep. 3 %, Německo 1 %, ostatní 10 %

K silným stránkám školy patří bezesporu i vysoce kvalifikovaný personál a široký rozsah nabízených kurzů AJ. Školu
můžeme rozhodně doporučit studentům, kteří chtějí spojit
studium angličtiny s nádhernou přírodou, nevšedními
zážitky a různými sportovními aktivitami a výlety.

General English — full time (22,5 h/týden)
FCE, CAE Preparation
WHS course (studium + job placement)
Ubytování
Rodina, samost. pokoj, polopenze
Bed and Breakfest
Hotels

Délka

Cena (NZD)

Nástupní termíny 2014

2+ týdnů
2+ týdnů
2-12 týdnů
13-24 týdnů
25+ týdnů
9, 12 týdnů
12 týdnů

290/týden
250/týden
390/týden
370/týden
350/týden
400/týden
4 300/kurz

dopolední výuka 9:00–12:00
odpolední výuka 13:00–15:00
každé pondělí
6/1(9t.), 10/3, 1/9
každé pondělí

210/týden
60-250/týden
100-650/noc

Poplatky a další informace
zápisné: 225 NZD, nalezení ubytování: 140 NZD, vyzvednutí na letišti: ZDARMA v případě ubytování v rodině, studijní
materiály: ZDARMA, poplatek za zkoušku: Cambridge 325 NZD, IELTS 370 NZD,
prázdniny a státní svátky 2014: 1–6/1, 6/2, 18–21/4, 25/4, 2/6, 24–27/10, 20/12–5/1 2015

Silná stránka školy
Předností školy je její přátelská, až rodinná atmosféra
a prostředí. Moderní vybavení školy zahrnuje například ploché TV, nejnovější počítačovou techniku, bezdrátové připojení na internet a bohatě vybavenou studovnu a knihovnu.

WWW.ALFA-AGENCY.CZ

…s námi se vždy domluvíte
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Southern Lakes English College – Queenstown

Auckland

Napler

QUEENSTOWN

Christchurch

Charakteristika

Southern Lakes English College
(SLEC) představuje poměrně malou, exkluzivní
jazykovou školu na Jižním ostrově ve městě Christchurch.
Škola je akreditována u „New Zealand Qualification Authority“
a zároveň je členem profesní jazykové asociace „English
New Zealand“.

Poloha
Budova školy se nachází v centru Queenstown na Shotover
Street, v blízkosti obchodů, restaurací, pošty, bank a dalších služeb. Samotné město Queenstown leží u velkého
jezera obklopeno alpským masivem. Coronet Peak – jedna
z atraktivních lyžařských oblastí je od města vzdálena
pouhých 20 minut jízdy.

Silná stránka školy
SLEC založili a vlastní manželé Blaise a Sarah Barham,
učitelé anglického jazyka s více než 20tiletými zkušenostmi v oboru. Škola tak vyniká kombinací individuálního
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Přehled kurzů

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Wellington

Minimální věk studentů

16 let

Celkový počet studentů

76

Max./prům. studentů ve třídě

FCE/CAE 15 / 9
GE 15 / 9

Čistý čas výuky týdně

AUSTRALSKÉ DNY

Kurzy AJ

Délka

Cena (NZD)

1–5 týdnů
6–12 týdnů
13-23 týdnů
24+ týdnů
1–7 týdnů
8+ týdnů
10,11, 12 týdnů
4+ týdnů
6+ týdnů
4+ týdnů
2+ týdnů
2+ týdnů

Private Lessons

385/týden
370/týden
340/týden
330/týden
275/týden
260/týden
shodá s GE
shodá s GE
shodá s GE
shodá s GE
695/týden
595/týden
70/hodinu

Ubytování
Rodina, polopenze, samostatný pokoj
Rodina, polopenze, samostatný pokoj

250 týden
230/týden

(standardně 25h/týden)

General English – full time

25h full time

Počet úrovní v GE:

5

NÁRODNOSTNÍ MIX
Brazílie12 %, Columbie 4 %, Venezuela 2 %, Chile 3 %
Střední východ 10 %, Švýcarsko 13 %, Francie 7 %, Německo 7 %, Rakousko 3 %, Španělsko 4 %, Rusko 2 %,
Jižní pacifik 2 %, Korea 9 %, Japonsko 9 %, Čína 6 %,
Thaisko 3 %, Vietnam 4 %

přístupu, vstřícnosti a profesionality. Samozřejmostí
je bohatý doprovodný adventure program. Při nástupu
do kurzu prochází studenti pečlivým vstupním testem
a pohovorem. SLEC nabízí širokou škálu kvalitních jazykových kurzů. Vedle všeobecné angličtiny si studenti mohou
zvolit například kurzy připravující na mezinárodní jazykové
zkoušky nebo kurzy spojené s různými sportovními aktivitami. Mezi další přednosti školy patří mimo jiné: moderně
vybavené školní prostory v centru Queenstownu, prostorné
učebny s výhledem na horský masív, skvělý národnostní
mix, přátelské prostředí ...

GE – part time

(15h/týd.)

FCE, CAE praparation
IELTS preparation
English + Work Placement
English + Fruit Picking
English + Ski / Snowboarding

Pořádáme pro vás každým rokem
začátkem jara v několika městech
České republiky.

Nástupní termíny 2014

každé pondělí

6/1 (10t.), 17/3 (12t.), 9/6 (11t.), 22/9 (12t.)
každé první Po v měsíci
+250 NZD Work Placement fee
+250 NZD Work Placement fee
(15h AJ + skipas na 5 dnů)
(15h AJ + skipas na 3 dni)

Poplatky a další informace
zápisné: 200, nalezení ubytování: 175 NZD, vyzvednutí na letišti: zdarma, studijní materiály: 65 NZD vratný deposit splatný při
nástupu na školu, poplatek za zkoušku: IELTS 445 NZD, FCE/CAE 365 NZD,
prázdniny a st. svátky 2014: 6/2, 24/3, 18/4, 21/4, 25/4, 2/6 & 27/10 a 20/12–5/1 2015

SPECIÁLNÍ NABÍDKA 2014

Zápisné a transfér z letište ZDARMA.
3+1 týden ZDARMA
4+2 týdnů ZDARMA
9+3, 15+5, 20+6 týdnů ZDARMA
Informujte se v našich kancelářích
pro více informací!
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STUDIUM A PRÁCE
V ZAHRANIČÍ
• Jazykové kurzy pro mládež, dospělé
a manažery
• Studium v Austrálii a na N. Zélandu
s prací
• Studium na středních školách a uni
verzitách
• Odborné stáže
• Pracovní programy

každé pondělí

vysoká (zimní) sezona 8/6–15/9
nízká sezona – zbytek roku

NABÍDKA ALFA AGENCY

…s námi se vždy domluvíte
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