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AGE

S námi 

se vždy 

domluvíte



ÚVOD

JAZYKOVÉ 
POBYTY
S ALFOU

PROČ VYRAZIT 
PRÁVĚ S ALFOU?

Znalost cizích jazyků se v dnešní době bere už jako 

samozřejmá věc a ne nadarmo se říká – kolik jazyků 

umíš, tolikrát jsi člověkem. A čím dříve se začne, tím 

pevnější základy budou. Studium jazyka ale vůbec 

nemusí být nuda, právě naopak. Stačí vyrazit do země 

rodilých mluvčích a půjde to jedna báseň. Nechte vaše 

školní učebnice v šuplíku a vydejte se za dobrodružným 

studiem jazyka, kamkoliv vás nohy zavedou. A že se 

bojíte komunikovat, přitom byste rádi procestovali 

celý svět? Přesně pro to byly stvořeny jazykové kurzy 

v zahraničí a my vám rádi pomůžeme vybrat tu pravou 

školu.

•	 Více než 20leté praxe

•	 Vlastní zkušenosti s programy

•	 Osobní kontakty se školami

•	 Kompletní balíček kurzu

•	 Asistence po celou dobu pobytu

•	 Vřelý vztah s našimi nejmenšími



AGE

OBECNÉ 
INFORMACE

ZEMĚ MĚSTO VĚK KURZ UBYTOVÁNÍ SPORT STR.

Anglie Worthing 12-17 8-9

Anglie Oxford 12-17 10-11

Anglie Edinburgh 12-17 12-13

Anglie Brighton 12-21 14-15

Anglie Bath 12-17 16-17

Anglie Torquay 12-17 18-19

Anglie Lon/Cambr/Bristol 13-18 20-21

Anglie Bristol 8-17 22-23

Anglie Manchester 9-17 24-25

Irsko Dublin/Navan 14-17 26-27

Malta St.Julian´s 14-21 28-29

Malta San Gwann 12-17 30-31

Malta St. Paul´s Bay 4-17 32-33

Malta Salina Bay 8-17 34-35

Kypr Limassol 13-18 36-37

Kanada Nova Scotia 12-18 38-39

USA Miami 14-18 40-41

USA San Diego 6-15 42-43

Německo Heidelberg 12-17 44-45

Německo Berlín/Augsburg 12-17  46-47

Rakousko Vídeň 11-18  48-49

Francie Nice 10-16 50-51

Španělsko Barc./Málaga 14-21 52-53

PřEhLED NABíZENýCh KURZů

Kurzy zahraničních měn použité v katalogu: GBP 28 | EUR 25 | USD 21 | CAD 17 
V katalogu je uvedena aktuální nabídka kurzů pro rok 2018.  
Ostatní specifické požadavky na vyžádání v kancelářích Alfa Agency.  
Ceny jsou orientační, kalkulace pobytu bude přepočítána aktuálním kurzem. Tiskové 
chyby v katalogu vyhrazeny.

Skupinové

Tenis

Individuální

Golf

Rodinné

Jezdectví

Rugby

Tanec

Potápění

Fotbal

Hostitelské rodiny

Rezidence



Individuální kurz
•	 Na kurz vyrážíte z ČR sami

•	 Studium ve skupině ostatních studentů ze zahraničí

•	 V cílovém letišti vás vyzvedne zástupce školy

•	 Od vyzvednutí supervize 24h/denně

Skupinový pobyt s doprovodem
•	 Let na místo s alfáckým doprovodem

•	 Supervize od setkání na letišti

•	 Česky mluvící podpora po celou dobu kurzu

•	 Supervize česky mluvícího doprovodu 24h/denně

•	 Alfa doprovod – při skupinkách 10 a více studentů

•	 Každý den po kurzu aktivní program

•	 Sportovní a společenské aktivity,  

poznávání města a okolí

•	 Exkurze, půldenní a celodenní výlety

•	 Zábavné večerní programy (hry, diskotéky)

•	 O víkendu výlety se školou či rodinou

•	 Registrační poplatek 750 Kč
•	 Cena za pobyt vč. ubytování
•	 Letenka/doprava autobusem
•	 Pojištění do zahraničí
•	 Kapesné

Součástí kurzu je vždy transfer z letiště do místa 
pobytu a opětovný odvoz na letiště při odletu.

hostitelská rodina
•	 Pečlivě prověřená a pravidelně kontrolovaná

•	 aktivní komunikace s rodilými mluvčími

•	 Poznáte jejich zvyky a tradice

•	 Většinou sdílený pokoj s dalším zahraničním studentem

•	 Zpravidla plná penze (snídaně+večeře v rodině, oběd 

balíček nebo ve škole)

Rezidence
•	 Součásti areálu školy nebo mimo něj

•	 Společnost dalších mezinárodních studentů

•	 Většinou sdílené pokoje

•	 Supervize 24h/denně

•	 Zpravidla plná penze (oběd vždy ve škole)

•	 Rezidence „All in one“ – škola a ubytování v rámci kampusu

Rodinný program
•	 Dovolená pro celou rodinu

•	 Společná doprava na místo

•	 Oddělené studium dětí a dospělých

•	 Varianta rodič pouze jako doprovod

•	 Společný volný čas

Výuka
•	 Většinou od pondělí do pátku

•	 První den – vstupní test – rozdělení do skupin

•	 Ostatní dny – výuka + aktivity a exkurze

•	 Standardně 20 lekcí/týden (20x45 min.), 9.00–12.30

•	 Možné intenzivní varianty za příplatek – info na vyžádání

•	 Možné sportovní zaměření (fotbal, tenis,  

golf, rugby, jezdectví)

TYP 
KURZU

UBYTOVÁNí

VOLNý ČAS

CELKOVÉ NÁKLADY



AGE

SKUPINOVÉ  

POBYTY 
s českým  

Alfa doprovodem MALTA 5.–18. 8. 201829 750 KčANGLIE 22. 7.–4. 8. 201829 960 KčIRSKO 15. 7.–28. 7. 201826 875 Kč

POBYT ZAhRNUJE 
 
• 20 lekcí týdně, pondělí - pátek  
(1 lekce - 45 min.)
• studijní materiály, certifikát  
o zakončení kurzu
• ubytování v hostitelské rodině, 
sdílený pokoj (2-3 studenti), plná penze
• vyzvednutí a odvoz na letiště
všechny registrační poplatky a taxy škole
• jeden celodenní výlet
• doprovodné aktivity a program

CENY  GARANTOVÁNY  PřI  ZÁPISU  DO 31. 3. 2018



PROGRAM ŠITý NA MíRU 
 
Oddělená jazyková výuka dětí a dospělých 
Ubytování v rodině nebo ve 4* hotelu  
Společný volný čas

RODINNÉ  POBYTY

MALTA - od 8 750 Kč/týd.

ANGLIE - od 11 424 Kč/týd.

KYPR - od 12 857 Kč/týd.

POBYT ZAhRNUJE 
 
• 20 lekcí týdně 
• ubytování v hostitelské rodině 
   nebo v hotelu
• polopenze
• doprovodné aktivity a 
   program pro děti



AGE

Centre of English 
Studies

12 Stoke Abbott Rd 
Worthing

Angličtina

Skupinový s Alfa doprovodem

Individuální pobyty

12–17 let

17. 6.–18. 8. 2018 
22.7.–4. 8. s doprovodem

WORThING

Škola

Chtěli byste strávit léto v pravé Británii 
a zároveň si užít slunečných dní v blíz-
kosti moře? Worthing vám to splní od 
A do Z! V tomto přímořském městečku 
si užijete jazykový kurz od úplného 
začátku, a to přímo v lavicích vyhlášené 
střední školy Worthing College! A navíc 
je to všude kousek, ze školy 5 minut 
od centra Worthingu, 20 minut autem 
do Brightonu a 75 minut do Londýna. 

Ubytování 

Díky ubytování v hostitelské rodině se 
začleníte do každodenního života anglic-
ké domácnosti. Sdílené pokoje s dalšími 
studenty v pečlivě vybraných britských 
rodinách vám zajistí nového parťáka již 
od příjezdu. Všechny rodiny se nachází 
do 20 minut od školy buď pěšky nebo 
místní dopravou. Snídat a večeřet budete 
s rodinou a na oběd vám Host Mom 
připraví oběd v podobě balíčku.

Aktivity

Sportovní vyžití (hřiště na fotbal a rugby, 
tenisové kurty), olympijské hry, disko-
téka, kvízy, umělecké aktivity, country 
den.

Exkurze

Procházka Worthingem, odpolední 
návštěva Brightonu, celodenní exkurze 
do Londýna, s výletem lodí, návštěva 
města Chichester, celodenní exkurze 
do Portsmouth Harbour a Gunwarf 
quays.

ces-schools.com

Hostitelské rodiny

Cena programu dostupné v období 2 týdny

Individuální pobyt (20 lekcí/t)  17. 6.–18. 8. 29 960 Kč

Host. rodina, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 070 GBP

Skupin. pobyt s Alfa doprovodem (20 lekcí/t)  22. 7.–4. 8. 29 960 Kč

Host. rodina, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, doprovod Alfa Agency

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 16+  celoročně 18 228 Kč

Host. rodina, sdíl. pokoj, plná penze – kurz pro „dospělé“, bez supervize a transferu 651 GBP

Velká Británie

Skupinový pobyt 

s Alfa Agency 

doprovodem

22. 7.–4. 8. 2018

možné i další termíny 

CENA ZAHRNUJE: 20 lekcí AJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát o zakončení kurzu,  
ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi, aktivity a exkurze, letištní transfery (Gatwick). Ostatní letiště za 
příplatek.

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné, pojištění. 

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.



Ukázka týdenního programu ve Worthingu

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
9:00–12:30

Vstupní 
jazykový test

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Celodenní 
výlet

do Londýna

Den s hos-
titelskou 
rodinou

Oběd, polední pauza 12:30–13:30

Odpoledne 
13:30–16:00

Poznávání 
okolí

Sport
Exkurze 

do Brightonu 
Umění a 
řemesla

Shopping

Večeře 17:30–18:30

Večer 
19:30–22:00

Kvíz Food Party Movie Night Disco
Večer s hos-

titelskou 
rodinou

Večer s hos-
titelskou 
rodinou

Večer s hos-
titelskou 
rodinou

PROČ 

WORThING? 

Město plné zábavy

na jižním pobřeží

Anglie.

„Na kurzu ve Worthingu jsem 

prožila skvělé 2 týdny, každý 

den jsme měli nějaký zábavný 

program a koordinátoři jsou 

naprosto skvělí! Už se těším 

na příští rok, určitě přijedu 
znovu :)“ 

Lucka, 15 let

Worthing



AGE

Centre of English 
Studies

67 High St, Wheatley 
Oxford OX33 

Individuální pobyty

12–17 let

24.6.–11.8. 2018

OXFORD

Škola

Přemýšlíte o studiu na univerzitě v Britá-
nii? Vydejte se za kurzem právě do svě-
tově proslulého Oxfordu! Objevíte krásy 
tohoto univerzitního města a vytvoříte si 
tak představu, jaké to je být studentem 
na prestižní škole! Bezpečný a poho-
dový Oxford je právem nejoblíbenějším 
místem našich studentů, kteří si svůj 
pobyt užijí v prostředí kampusu v části 
Headington, jen 10 minut vzdáleného 
od centra Oxfordu. Relax po výuce vám 
zajistí úžasný park hned před školou! 

Ubytování 

Spolubydlení s dalšími mezinárodními 
studenty v místní rezidenci je neko-
nečnou zábavou od rána až do večera. 
Pokoje jsou samostatné a perfektně 
vybavené. Podle potřeby si zvolte uby-
tování s vlastní či sdílenou koupelnou. 
Plná penze je zajištěna s výběrem z tep-
lých či studených obědů a ložní prádlo 
je součástí každého pokoje. A pro váš 
maximální komfort vám poslouží místní 
prádelna!

Aktivity

Sportovní vyžití, noční hry na kampusu, 
karaoke večírek, noc plná záhad a ta-
jemství, filmové večery, diskotéka, kvízy, 
bruslení, sjíždění řeky. 

Exkurze

Objevení Oxfordu, střední škola v Chris-
tchurch, celodenní exkurze do Londýna 
včetně výletu lodí, Chichester, Ports-
mouth Harbour a Gunwarf quays.

ces-schools.com

Hostitelské rodiny

Rezidence

Velká Británie

PROČ 

OXFORD? 

Rezidenční pobyt  

v kouzelném 

univerzitním 

městečku.

CENA ZAHRNUJE: 20 lekcí AJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát o zakončení kurzu,  
ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi, aktivity a exkurze, letištní transfery (Heathrow). Ostatní letiště za 
příplatek.

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné, pojištění. 

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.

Cena programu dostupné v 
období

Rodina
2 týdny

Rezidence
2 týdny

Individuální pobyt (20 lekcí/t)  24. 6.–11. 8. 32 592 Kč 43 792 Kč

Sdíl. pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 164 GBP 1 564 GBP

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 16+ celoročně 20 076 Kč —

Sdíl. pokoj, polopenze – kurz pro „dospělé“, bez supervize a transferu 717 GBP

Angličtina



Ukázka týdenního programu v Oxfordu

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
9:00–12:30

Vstupní 
jazykový test

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny Celodenní 

výlet:
hrad 

Windsor

Celodenní 
výlet: 

Stratford 
Upon Avon

Oběd, polední pauza 12:30–13:30

Odpoledne 
13:30–16:00

Návštěva 
Oxfordu

Botanické 
zahrady

Christchurch
Návštěva 

Chichester
Muzeum 
Asmolean

Večeře 17:30–18:30

Večer 
19:30–22:00

Noční 
Wheatley

Filmový 
večer

Katedrála 
Christchurch

Curry noc
Noční 
Oxford

Večer 
s rodinou

Večer 
s rodinou

Oxford

Learn it,Live it,Love it!

„Dva týdny na škole v Oxfordu  se mi moc líbily, učitelé byly vždycky milí, taky zábavní a jejich hodiny jsem  si užila, ikdyž jsem se první den trochu styděla, ale hned jsem si našla kamarádky a pak už to šlo 
všechno skvěle.“ 

Petra, 15 let



AGE

Centre of English 
Studies

54 Manor Pl 
Edinburgh

Skupinový s Alfa doprovodem
Individuální pobyty
Rodinné pobyty

12–17 let

24. 6.–11. 8. 2018 
1.–15. 7. s doprovodem

EDINBURGh

Škola

Hledáte kurz v kouzelném velkoměstě, 
přitom ale výuku v menších skupin-
kách do 10 studentů? Zdokonalte svou 
angličtinu ve skotském Edinburghu 
a rodinné škole CES! Objevte druhé nej-
navštěvovanější město Británie a nechte 
se unést úchvatnou skotskou historií 
i přírodou v blízkosti pobřeží! Edin-
burgh je skvělé studentské místo pro 
všechny věkové kategorie s nespočtem 
možností pro kulturní vyžití. Škola CES 
je umístěna v samotném centru města 
s pohádkovou zahradou. 

Ubytování 

Získejte ze skotského prostředí co 
nejvíce díky ubytování v hostitelských 
rodinách. Budete vtaženi do jejich 
přátelské a vřelé kultury při společných 
snídaních a večeřích, o víkendu vám 
rádi ukážou malebná místa, o jakých se 
vám doposud ani nesnilo. Většina rodin 
je v blízkosti do 20 minut cesty od ško-
ly a svůj pokoj budete sdílet s dalším 
mezinárodním studentem. Kdo by 
odolal letnímu pobytu v multikulturním 
prostředí? Hurá objevovat Skotsko! 

Aktivity

Sportovní vyžití (v blízkosti hřiště na 
fotbal), skotský tanec Ceilidh, filmové 
večery, diskotéka, fotografické odpole-
dne, bowling, barbecue večer.

 

Exkurze

Edinburgh, Glasgow, muzea a galerie, 
výlet na nejvyšší horu Arthur‘s Seat, ce-
lodenní exkurze do města St. Andrews, 
pláž Portobello.

ces-schools.com

Hostitelské rodiny

Skotsko

Skupinový pobyt 

s Alfa Agency 

doprovodem

1.–15. 7. 2018

možné i další termíny

CENA ZAHRNUJE: 20 lekcí AJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát o zakončení kurzu,  
ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi, aktivity a exkurze, letištní transfery (Edinburgh).

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné, pojištění a transfery u pobytů Indiv. 16+ a Rodinný. 

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.

Cena programu dostupné v období 2 týdny

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 24.6.–11. 8. 28 280 Kč

Host. rodina, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 010 GBP

Skupin. pobyt s Alfa doprovodem (20 lekcí/t) 1.–15. 7. 28 280 Kč

Host. rodina, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, doprovod Alfa Agency

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 16+ celoročně 19 880 Kč

Host. rodina, sdíl. pokoj, plná penze – kurz pro „dospělé“, bez supervize a transferu 710 GBP

Rodinný pobyt (20 lekcí/t) – rodiče s dětmi rodiče (1 os.): 11 424 Kč /t. a 19 880 Kč /2t.

Společná host. rodina, plná penze, aktivity pro Juniory junioři (1 os.): 13 370 Kč /t. a 26 740 Kč /2t.

Angličtina



Ukázka týdenního programu v Edinburghu

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
9:00–12:30

Vstupní test
Lekce 

angličtiny
Lekce 

angličtiny
Lekce 

angličtiny
Lekce 

angličtiny Celodenní 
výlet:

Skotské 
jezero a hrad

Volný den 
s rodinouOběd, polední pauza 12:30–13:30

Odpoledne 
13:30–16:00

Návštěva 
Edinburghu

Národní 
muzeum

Exkurze hrad 
Tantallon 

Exkurze 
Glasgow

Fotografické 
odpoledne

Večeře 17:30–18:30

Večer 
19:30–22:00

Skotský 
tanec

Filmový 
večer

Bowling
Exkurze 
Glasgow

Diskotéka
Večer

s rodinou
Večer

s rodinou

Edinburgh

Learn it,
Live it,

Love it!

„Jeden z nejlepších zážitků 

za celé léto, Skotsko jsem 

si zamilovala, mám spoustu

kamarádů z celého světa

a už se nebojím ve škole

promluvit anglicky“ 

Katka, 16 let



AGE

Sprachcaffe

24 Holland Road
Brighton

Individuální pobyty

12–21 let

7. 1.–3.11. 2018

BRIGhTON

Škola

Zdokonalit si angličtinu na pobřeží 
Anglie, užít si slunné pláže a zažít si 
jedinečnost dynamického města, to 
jsou důvody, proč vyrazit právě na školu 
Sprachcaffe do Brightonu. Škola je pří-
mo v centru města, moderně vybavená 
s přístupem ke sportovištím pro aktivní 
volný čas. Učitelé jsou kvalifikovaní 
a přátelští, díky nim se budete cítit jako 
součástí rodiny Sprachcaffe a postarají 
se o to, že váš čas v Brightonu bude 
naprosto nezapomenutelný! 

Ubytování 

Ať už si chcete vychutnat pohodlí ro-
dinného domu nebo sdílet ubytování se 
studenty z celého světa, budete mít do-
statek příležitostí k zamyšlení, relaxaci 
a procvičování angličtiny v každém mo-
mentu. Udělejte první krok do dospě-
losti a vydejte se na cestu, která změní 
váš další život, Brighton je parádním 
místem pro nové zkušenosti!

Aktivity

Procházky po Brightonu, uvítací party, 
bowling, filmový večer, sportovní nebo 
nákupní odpoledne.

Exkurze

Královský Palác, Muzeum hraček, celo-
denní výlet do Londýna, výlet do Has-
tings, návštěva Oxfordu a Eastbourne.

sprachcaffe.com

Hostitelské rodiny

Rezidence

Cena programu dostupné v 
období

Rodina
2 týdny

Rezidence
2 týdny

Individuální pobyt (20 lekcí/t) nízká sezóna 27 580 Kč 39 900 Kč

Sdílené ubytování, plná penze, aktivity, místní koordinátor 985 GBP 1 425 GBP

Individuální pobyt (20 lekcí/t) vys.s. 17. 6.–25. 8. 29 820 Kč 43 960 Kč

Sdílené ubytování, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 065 GBP 1 570 GBP

Velká Británie

PROČ 

BRIGhTON? 

Studujte v srdci 

Brightonu, blízko 

pobřežní promenády 

a pláže!

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období.  
Pobyty začínají v neděli a končí v pátek (rezidence) a sobotu (host. rodina).

CENA ZAHRNUJE: 20 lekcí AJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát o zakončení kurzu,  
ubytování v hostitelské rodině / rezidenci, plnou penzi, aktivity a exkurze, letištní transfery (Heathrow  
a Gatwick, dostupné v čase 9–19 h, mimo tuto dobu za příplatek).

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné, pojištění. Admin. poplatek školy 110 GBP při doprovodu aerolinek. 

Angličtina



Ukázka týdenního programu v Brightonu

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
9:00–12:30

Vstupní test
Lekce 

angličtiny
Lekce 

angličtiny
Lekce 

angličtiny
Lekce 

angličtiny

Celodenní 
výlet 

do Londýna

Celodenní 
výlet 

do Hastings

Oběd, polední pauza 12:30–13:30

Odpoledne 
13:30–16:00

Orientační 
procházka

Návštěva 
královského 

paláce 

Návštěva 
muzea  
hraček

Půldenní 
výlet

Volno

Večeře 17:30–18:30

Večer 
19:30–22:00

Welcome 
party

Volno DVD noc
Půldenní 

výlet
Bowling

Večer  
s rodinou

Večer  
s rodinou

Brighton

„Na školu do Brightonu jsem 

chtěl hlavně proto, že je tam spousta 

pláží, zábavný program a taky

mi ji doporučil kamarád. 

A přesně tak to bylo, užil jsem  

se super 4 týdny a byl to  

nezapomenutelný 

zážitek.“ 

Radek, 16 let



AGE

Kaplan International 
English

30 Milsom Street 
Bath BA1 1DG

Individuální pobyty

12–17 let

10. 6.–18. 8. 2018

kaplaninternational.com

Hostitelské rodiny

PROČ BATh? 

Ideální místo pro 

milovníky překrásných 

historických měst  

CENA ZAHRNUJE: 20 lekcí AJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát o zakončení kurzu,  
vybrané ubytování, plnou penzi, aktivity a exkurze, letištní transfery na Heathrow, pro přílety v Ne 7–18 h,  
odlety v So 11–22 h. Ostatní letiště na vyžádání. 

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné, pojištění. Admin. poplatek školy 75 GBP při doprovodu aerolinek. 

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.

Cena programu dostupné v období 2 týdny

Individuální pobyt (20 lekcí/t)  10. 6.–18. 8. 38 780 Kč

Host. rodina, sdíl. pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 385 GBP

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 16+  celoročně 29 288 Kč

Host. rodina, sdíl. pokoj, plná penze – kurz pro „dospělé“, bez supervize a transferu 1 046 GBP

Angličtina
Škola

Městečko Bath patří mezi památky 
světového kulturního dědictví UNESCO 
a je tak známé svojí bohatou histo-
rií a architekturou. Školu budete mít 
přímo v centru všeho dění, kousek od 
útulných kaváren, nádherných parků a 
zahrad. Díky unikátní výuce a zkušeným 
lektorům školy Kaplan vás angličtina 
bude bavit a pokrok přijde již po prvních 
dnech!  
 
Aktivity

Večery s karaoke, sportovní odpoledne, 
Laser Quest, prohlídka Římských lázní a 
dalších památek, večerní diskotéka. 
 
 
 

Ubytování

Chtěli jste už dlouho poznat, jak bydlí 
anglická rodina a jak tráví svůj volný 
čas? To všechno vám zajistí ubytování v 
přátelských hostitelských rodinách, kte-
ré jsou vzdáleny jen 20 minut od školy. 
Pokoj budete mít společný s dalším stu-
dentem, ideální kombinace pro poznání 
místní kultury a i té mezinárodní.   
 
 
Exkurze 

Celodenní výlety do Oxfordu, Londýna, 
na Warwick Castle, návštěva Stonehenge a 
Salisbury, návštěva vesnice Lacock - filmo-
vé prostředí Harryho Pottera. 

BATh
Velká Británie



Ukázka týdenního programu v Bath

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
9:00–12:30

Vstupní test
Lekce 

angličtiny
Lekce 

angličtiny
Lekce 

angličtiny
Lekce 

angličtiny
Celodenní 

exkurze 
Londýn

Volitelné 
exkurzeOběd, polední pauza 12:30–13:30

Odpoledne 
13:30–16:00

Prohlídka 
Bath

Projížďka po 
řece

Cheddar 
Caves

Exkurze 
do Bristolu

Super sporty

Večeře 17:30–18:30

Večer 
19:30–22:00

Večer 
s rodinou

Večer 
s karaoke

Večer 
s rodinou 

Výroba 
odznáčků

Diskotéka
Večerní 
program

Večerní 
program

Bath

„Kaplan je úžasná škola 

a jsem rád, že jsem byl součástí  

tak dobré jazykové školy. 

Teď si troufnu mluvit s kýmkoli, 

aniž bych musel zastavit  

a přemýšlet.“ 

Tomáš, 15 let



AGE

Kaplan International 
English

13 Castle Road 
Torquay, TQ1 3BB

Individuální pobyty

12–17 let

10. 6.–18. 8. 2018

TORQUAY

Škola

Torquay je klenotem anglické riviéry, 
ve kterém najdete nádherné pláže, 
úchvatné palmy a půvabnou krajinu. 
Kromě rušného přístavu se pokocháte 
také úžasnou přírodou kolem. Užijte 
si letní pobyt ve škole s výhledem na 
moře, velkou zahradou a letní terasou. 
A v době odpočinku vás jistě nadchne 
společenská místnost s plazmovou TV, 
herní konzolí, kulečníkovým stolem a 
deksovými hrami.   

Ubytování 

Škola Kaplan svým studentům vybírá 
přátelské hostitelské rodině v krátké 
vzdálenosti od budovy, ať se tak sezná-
míte s místní kulturou a máte to i blízko 
do školy. Není lepší způsob, jak poznat 
pravé anglické prostředí včetně společ-
ných snídaní a večeří, večerního povídá-
ní místních historek či společné zábavy 
třeba zrovna u karet.

Aktivity

Grilování, vodní park Q West, malování 
triček a keramiky, tematická diskotéka, 
sportovní dny. 

Exkurze

Celodenní výlet do Plymouth Marine 
Aquarium, vodní sporty na Cornwall 
Beach, vyhlídkové kolo London Eye, 
celodenní výlet do katedrály v Exeteru 
a pěší túra.

kaplaninternational.com

Hostitelské rodiny

Velká Británie

CENA ZAHRNUJE: 20 lekcí AJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát o zakončení kurzu,  
vybrané ubytování, plnou penzi, aktivity a exkurze, letištní transfery na Heathrow, pro přílety v Ne 7–18 h,  
odlety v So 11–22 h. Ostatní letiště na vyžádání. 

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné, pojištění. Admin. poplatek školy 75 GBP při doprovodu aerolinek. 

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.

PROČ 

TORQUAY? 

Nechte se okouzlit m
alým 

a bezpečným  

městečkem na pobřeží s 

přátelskou atmosférou.

Cena programu dostupné v období 2 týdny

Individuální pobyt (20 lekcí/t)  10. 6.–18. 8. 36 120 Kč

Host. rodina, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 290 GBP

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 16+  celoročně 26 040 Kč

Host. rodina, sdíl. pokoj, plná penze – kurz pro „dospělé“, bez spervize a transferu 930 GBP

Angličtina



Ukázka týdenního programu v Torquay

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
9:00–12:30

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Celodenní 
exkurze do 

Exeteru

Volitelné 
exkurzeOběd, polední pauza 12:30–13:30

Odpoledne 
13:30–16:00

Laser Quest
Sportovní 

klání
Splashdown 
Waterpark

Navrhování 
triček

Plavba lodí 
přes záliv

Večeře 17:30–18:30

Večer 
19:30–22:00

Večer 
s rodinou

Promítání 
filmů

Večer 
s rodinou

Grilování
Večer 

s rodinou
Večerní 
grilování

Večerní 
program

Torquay

„Moje oblíbená část pobytu 

na škole Kaplan byla moje 

rodina. Vybrala jsem

 si rodinu, protože pomáhá 

zlepšit můj jazyk a také 

znalosti o místní kultuře. 

A byla to správná volba, 

píšeme si dodnes!“ 

Karolína, 14 let



AGE

Academic Summer

DLD College London, 199 
Westminster Bridge Rd

Abbey College, Purbeck Rd, 
Cambridge

Sidcot School, Oakridge 
Lane, Avon

Individuální pobyty

13–18 let

30. 6.–25. 8. 2018

ACADEMIC 

SUMMER

Škola

Hledáš něco víc než jazykový kurz a 
kromě výuky angličtiny chceš zkusit 
rovnou předměty jako matiku, biologii, 
business nebo design? Pak máš vy-
bráno! Můžeš rovnou nakombinovat i 
více měst a zacílit na tvou specifickou 
zálibu. Pro vášnivé sportovce je připra-
ven speciální program Academic Sport 
v Bristol, v Londýně si můžeš vyzkoušet 
medicínský program nebo se připravit 
na zkoušky IELTS. 

Ubytování 

Všechny školy vám poskytnou ubyto-
vání v moderních budovách středních 
škol a nadýcháte tak atmosféru z ryze 
akademnického prostředí. V Londýně 
se těšte na samostatný pokoj ve vysoké 
budově v centru města přímo u řeky 
Temže. V Cambridge vás čeká zbrusu 
nový kampus i s basketbalovým kurtem.   
Nebo si užijte školu Sidcot nedaleko 
Bristolu, kde si můžete svůj pobyt zpes-
třit třeba jízdou na koni. 

Aktivity

Soutěž DLD´s got Talent, sportovní 
odpoledne, Harry Potter Studio Tour, 
Leadership Workshop, diskotéka, výlety 
na lodi, bowling a další. 

Exkurze

Celodenní výlety do Londýna, Brighto-
nu, Bournemouth, Oxfordu, Stratford 
upon Avon, Stonehenge, Salisbury, 
Windsoru, Portsmouth a další.

academicsummer.co.uk

Rezidence „All in one“

Velká Británie

CENA ZAHRNUJE: 30 lekcí AJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát o zakončení kurzu,  
vybrané ubytování, plnou penzi, aktivity a exkurze, pojištění, letištní transfery na Gatwick nebo Heathrow - pro 
přílety v So 6–18 h, odlety v So 08–20 h. Ostatní letiště na vyžádání. 

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné.

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají a končí v sobotu.PROČ 

ACADEMIC 

SUMMER? 

Přihlaš se jako první a získej 

slevu 540 GBP! Platí pouze 

pro první 2 zájemce!

Cena programu dostupné v 
období 2 týdny

Individuální pobyt - Bristol (30 lekcí/t.)  7. 7.–25. 8. 60 480 Kč

Rezidence, sdíl. pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 2 160 EUR

Individuální pobyt - Cambridge/Londýn (30 lekcí/t.)  30.6.–25. 8. 77 280 Kč

Rezidence, sdíl. pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 2 760 EUR

Angličtina



Ukázka týdenního programu v Londýně

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
9:00–12:35

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny Celodenní 

exkurze 
Brighton

+ i360 Tower

Výlet do 
Stonehenge/ 

Salisbury
Oběd, polední pauza 12:40–13:15

Odpoledne 
14:00–18:00

návštěva 
London Eye

návštěva Kew 
gardens

Museum of 
London

Harry Potter
Nákupy 

v Salisbury

Večeře 18:00–18:30

Večer 
20:00–22:00

Diskotéka
Drama 

workshop
Interaktivní 

kvíz
Večerní 

procházka
Výlet na lodi

Večerní 
program

Večerní 
program

Londýn

Bristol

Cambridge

„It´s your Summer, it´s your 
choice!“ A přesně tak to vypa-
dalo - vybrala jsem si místo, 

svoje předměty, vyzkoušela si 
spoustu nových věcí a už se 

těším na příští rok!“ 
Jana, 14 let



AGE

Clifton College

College Road 
Bristol

Individuální pobyty

13–17 let

10. 7.–21. 8. 2018

BRISTOL

Škola

Máte rádi letní tábory a angličtinu? 
Spojte to dohromady a vyražte do 
Bristolu! A co k tomu přidat i aktivní 
sportování pod dohledem profesionál-
ního kouče ze světa fotbalu, golfu či 
tenisu? Nebo vás láká točit filmy? A co 
zkusit školní předměty v angličtině? To 
všechno najdete na Clifton College!  
K tomu všemu na vás čeká příjemné 
prostředí pravé britské internátní školy, 
jako z Harryho Pottera. 

Ubytování 

Těšte se na bydlení jako z pohádky, 
přímo v kampusu školy, takže nemusíte 
vstávat dříve ráno na autobus. Ráno 
pohodlně seskočíte z postele, zajdete si 
s kamarády na snídani a hurá do třídy! 
Pokoje jsou velmi pohodlně a moderně 
vybavené, navíc ho vždy budete sdílet 
s dalším mezinárodním kamarádem 
a užijete si tak společné chvíle po celý 
den. Nebo vezměte svého kamaráda 
a užijete si tak letní tábor spolu! 

Aktivity

Sportovní aktivity (tenis, plavání, fotbal, 
golf, basketbal), vaření, grafická tvorba, 
tanec, diskotéka, Talent Show.

Exkurze

Návštěva centra Bristolu, celodenní 
výlet do Oxfordu, návštěva Stonehenge, 
výlet do Bathu či Cardiffu. 

experiostudyabroad.com

Rezidence „All in one“

Velká Británie

CENA ZAHRNUJE: 15 lekcí AJ týdně, extra 9-10 lekcí sportu či akademických předmětů, studijní materiály,  
rozřazovací test, závěrečný certifikát, ubytování, plnou penzi, aktivity, pojištění, letištní transfer (Heathrow a Bristol).

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné. Admin. poplatek školy 70 GBP při doprovodu aerolinek.

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají a končí v úterý.

PROČ CLIFTON? Skvělé léto po vzoru 

Teri Blitzen – hrad jako 

z harryho Pottera!

Cena programu 10. 7.–21. 8. 2 týdny

Individuální pobyt „Activity“ (20 lekcí/t) 55 888 Kč

Rezidence „All in one“, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 996 GBP

Individuální pobyt „Academic“ (20+10 lekcí/t) 64 680 Kč

Rezidence „All in one“, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 2 310 GBP

Individuální pobyt „TENIS“ (20+9 lekcí/t) 76 440 Kč

Rezidence „All in one“, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 2 730 GBP

Individuální pobyt „GOLF“ (20+9 lekcí/t) 94 080 Kč

Rezidence „All in one“, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 3 360 GBP

Angličtina



Ukázka týdenního programu v Cliftonu

ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE PONDĚLÍ

Dopoledne 
9:00–12:30

Přílet 
/ odlet 

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Výlet 
do Oxfordu

Bristol
Lekce 

angličtiny

Oběd, polední pauza 12:30–13:30

Odpoledne 
13:30–17:30

Bath
Taneční 

lekce
Stonehenge

Sportovní 
klání

Výlet 
do Oxfordu

Nákupy
Muzeum 

Bristol

Večeře 17:30–18:30

Večer 
19:30–22:00

 Sportovní 
klání 

BBQ večeře Diskotéka Talent Show
Večerní  
program

Filmový 
večer

Lekce 
vaření

Bristol

„Tak se hlásím z Bradavic! 
Je to tady fakt neuvěřitelně 

krásný a úplně boží, můžu se 
chodit procházet kam chci. Jsem šťastná.“ 

Teri Blitzen, 17 let

Golf, tenis 

či akademické 

předměty 

v Bradavicích!



AGE

Manchester City  
Football Academy

Etihad Campus, Rowsley St 
Manchester M11 3FF

Individuální pobyty

9–17 let

1. 7.–11. 8. 2018

Škola

Chceš se stát profesionálním fotbalistou 
v zahraničním klubu? Pak je čas vyrazit 
do fotbalové velmoci v Manchesteru na 
školu City Football Language School, 
která každoročně připravuje Fotbalo-
vou Akademii pro holky i kluky od 9 let! 
Získejte ty nejlepší zkušenosti od těch 
nejlepších trenérů a přitom si zdokonal-
te své jazykové dovednosti, optimální 
kombinace pro budoucí profesionální 
hráče!

Ubytování 

Se všemi svými kamarády se můžete 
těšit na společné ubytování v rezi-
denci univerzity, ze které se budete 
přesunovat soukromým autobusem do 
akademie a zpět. Součástí je plná pen-
ze, snídaně a večeře jsou v rezidenci, 
o obědy bude postaráno ve škole 
Connel College. 

Aktivity

Sportovní hry, společenské hry, BBQ 
party, projektové a filmové večery, pláž 
Pleasure. 

New York, USA

Identický program je dostupný  
za podobnou cenu také v New Yorku.  
Kontaktujte nás pro více informací.

cityfootball-language.com

Rezidence

Velká Británie

Exkluzivní 

fotbalový camp  

Manchester City

Premier League

Etihad Centrum

CENA ZAHRNUJE: 15 hodin AJ týdně a 15 hodin fotbalových tréninků týdně, ubytování ve studentské reziden-
ci s plnou penzí, studijní materiály, exkluzivní fotbalovou soupravu, každodenní transfer soukromým autobu-
sem, večerní aktivity, dvě víkendové exkurze, rozřazovací test a závěrečný certifikát, obousměrný transfer z/na 
letiště v Manchesteru. 

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné, pojištění. Admin. poplatek školy 65 GBP při doprovodu aerolinek.

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.

MANChESTER

Cena programu dostupné v období 2 týdny

Pobyt pro juniory 9–11 let ( 15+15 lekcí/t)   1.–14. 7. & 29. 7.– 11. 8. 80 220 Kč

Rezidence, sdílený pokoj, plná penze, tréninky, aktivity, místní koordinátor 2 865 GBP

Pobyt pro dívky 12–17 let ( 15+15 lekcí/t)  15. 7.–28. 7. 80 220 Kč

Rezidence, sdílený pokoj, plná penze, tréninky, aktivity, místní koordinátor 2 865 GBP

Pobyt pro chlapce 12–17 let ( 15+15 lekcí/t)  1. 7.–11. 8. 80 220 Kč

Rezidence, sdílený pokoj, plná penze, tréninky, aktivity, místní koordinátor 2 865 GBP

Angličtina



Manchester

„Byly to úžasné dva týdny se spoustou kamarádů se super tréninky v City. Je úžasné cítit se jako opravdový hráč.“ 

Leo, 14 let

08:45 09:00–10:00 10:30–12:00 13:00–14:30 15:00–16:30 16:30–21:30

Ne PŘÍLET - přivítání hráčů, předání fotbalových dresů a všech materiálů.
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iÚt V: Analýza Interview H: Technika s míčem V: Interview live H: Zápas 1:1

St V: Ikony klubu H: Styl hry V: Kultovní momenty H: Technika hry

Čt V: Hodnocení týmu H: Rozvoj dovedností V: Sestav si tým snů H: Dovednosti v praxi

Pá V: Mediální příprava H: Turnaj V: Tisková konference H: Týmová hra

So Den u bazénu a na pláži

Ne Exkurze do Manchester City Stadium a National Football Museum
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iÚt V: Analýza odborníka H: Rozvoj hry V: Odborný komentář H: Kombinace hry

St V: Fotbalové novinky H: Technika gólu V: Nový projekt H: Hra na branku

Čt V: Pokroky hráče H: Turnaj V: Fotbalový příběh H: Zdokonalení hry

Pá V: Zhodnocení H: Hodnocení týmu Skupinová prezentace a závěrečný ceremoniál

So ODLET

V: Výuka, H: Hřiště



AGE

Centre of English 
Studies 

31 Dame St 
Dublin 2/Navan

12–17 let

17. 6.–18. 8. 2018  
15.–28. 7. 2018 s doprovodem

Škola

Přemýšlíte, kam vyrazit za studiem 
angličtiny mimo Anglii, ale USA je až 
moc daleko? Pak je tady kouzelné Irsko 
plné překvapení, kam se podíváš! Právě 
rodinná škola CES má pro vás programy 
šité na míru. Zkuste si zahrát v Dublinu 
aktivně rugby nebo golf, nejoblíbenější 
sporty irů. Nebo se připojte do skupin-
ky vyrážející do útulného a sportovně 
nejlépe vybaveného Navanu. Léto v Irsku 
bude stát za to!

Ubytování 

V Irsku není lepší volba, než bydlet 
v hostitelské rodině, je s nimi totiž velká 
zábava a nikdy se s nimi nenudíte. Irská 
přátelskost, zvědavost a smysl pro 
humor vás nadchne. Navíc je pro nás 
zdejší angličtina krásně čistá a naprosto 
ideální pro překonání počátečního osty-
chu. V Navanu se těšte na ubytování 
v uzavřeném areálu útulných domečků, 
s dopravou soukromým autobusem 
do školy i zpět. 

Aktivity

Procházky po okolí, sportovní vyžití 
(fotbal, golf, rugby), filmové večery, 
diskotéka, bowling, nákupní odpoledne.

Exkurze

Muzeum Guinness, Dublin, Malahide  
Coastal Village, zábavný park Castle-
comer Discovery Park.

ces-schools.com

Hostitelská rodina

Irsko

NÁŠ TIP

Skupinové pobyty 

s Alfa doprovodem 

15. 7.–28. 7.

možné i další termíny

CENA ZAHRNUJE: 20 lekcí AJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát o zakončení kurzu,  
ubytování v rodině, plnou penzi, aktivity a exkurze, letištní transfer (Dublin).

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné, pojištění.

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.

Cena programu dostupné v 
období 2 týdny

Individuální pobyt (20 lekcí/t) Dublin 17. 6.–18. 8. 32 625 Kč

Host. rodina, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 305 EUR

Skupin. pobyt s Alfa doprovodem (20 lekcí/t) Navan 15. 7.–28. 7. 26 875 Kč

Host. rodina, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, doprovod Alfa Agency

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 16+ Dublin celoročně 21 400 Kč

Host. rodina, sdíl. pokoj, polopenze – kurz pro „dospělé“, bez supervize a transferu 856 EUR

Skupinový s Alfa doprovodem

Individuální pobyty

DUBLIN

Angličtina



Ukázka týdenního programu v Dublinu

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
9:15–12:45

Vstupní  
test

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Castlecober 
Discovery 

Park

Volný den 
s rodinouOběd, polední pauza 12:30–13:30

Odpoledne 
13:30–16:00

Poznávání 
okolí

Sportovní 
odpoledne

Muzeum 
Guinness

Sportovní 
odpoledne

Shopping

Večeře 17:30–18:30

Večer 
19:00–21:30

Večer  
s rodinou

Malahide 
Coastal 
Village

Bowling Diskotéka
Večer  

s rodinou
Večer  

s rodinou
Večer  

s rodinou

PROČ
DUBLIN? 

Sportovní programy 
pro hráče RUGBY 

nebo jezdce 
na koních!

Dublin

„Irsko jsem si vybrala, 
protože jsem v Anglii už byla 

a chtěla jsem zkusit něco nového.

Je to tady super, pořád je co dělat, 

Irové jsou hrozně milí a těším se 
na návštěvu pivovaru Guinness.“ 

Lucka, 14 let 



AGE

Sprachcaffe

St. Julians. Triq Alamein, 
Malta, St. Pauls Bay – Mons 
Amifsud San Pawl il-Baħar, 
Malta

Individuální pobyty

18. 3.–3. 11. 2018 St. Julian’s
24. 6.–25. 8. 2018 St. Paul’s Bay

Škola

Dopoledne se věnovat studiu anglič-
tiny, o přestávce si skočit do bazénu 
a odpoledne si zahrát volejbal nebo se 
podívat do nejkrásnějších lagun Malty? 
Přesně takto to bude vypadat ve škole 
Sprachcaffe, a to v obou jeho destina-
cích! St. Julian’s je akční škola s velkým 
bazénem fungující i mimo letní sezonu. 
St. Paul’s Bay najdete v menším měs-
tečku Buggiba a nadchne vás svými 
úchvatnými plážemi hned za rohem. 

Ubytování 

Chcete-li spát co nejdéle, rezidence 
jsou pro vás jak dělané – stravu budete 
mít po celou dobu ve školních jídel-
nách a veškeré zázemí je vám při ruce, 
a to včetně bazénu přímo v areálu. Kdo 
má radši více soukromí a klidu, volba 
hostitelské rodiny bude perfektní pro 
seznámení se s místními tradicemi. 
Všechny jsou vzdálené 15 minut pěšky 
či autobusem. Tak vzhůru objevovat 
Maltu, kde se také jezdí vlevo!

Aktivity

Sportovní hry, bazén, uvítací party, bar-
becue, karaoke, 5D kino, filmový večer.

Exkurze

Výlet lodí, celodenní výlet na ostrov 
Gozo, laguny a pláže, Valetta tour. 

sprachcaffe.com 

Hostitelské rodiny

Rezidence „All in One“

14–21 let St. Julian’s
13–17 let St. Paul’s Bay

CENA ZAHRNUJE: 20 lekcí AJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát o zakončení kurzu, ubyto-
vání, plnou penzi, aktivity a exkurze, letištní transfery (přílet v neděli, odlet v sobotu). 

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné, pojištění. Admin. poplatek školy 150 EUR při doprovodu aerolinek.

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.PROČ 

MALTA? 

Nezapomenutelné 

vodní léto u moře 

i bazénu!

Malta
ST. JULIAN’S

Cena programu (2 týdny) dostupné 
v období

Rodina
2 týdny

Rezidence
2 týdny

Indiv. pobyt St. Paul’s Bay (20 lekcí/t) 24. 6.–25. 8. 23 750 Kč 27 500 Kč

Ubytování, plná penze, aktivity, místní koordinátor 950 EUR 1 100 EUR

Individuální pobyt St. Julian’s (20 lekcí/t) 17. 6.–25. 8. 28 250 Kč 32 000 Kč

Ubytování, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 130 EUR 1 280 EUR

Individuální pobyt St. Julian’s (20 lekcí/t) mimo sezónu 22 250 Kč 26 000 Kč

Ubytování, plná penze, aktivity, místní koordinátor 890 EUR 1 040 EUR

Angličtina



Ukázka týdenního programu v St. Julian’s a St. Paul’s Bay 

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
9:00–12:30

Rozřazovací 
test

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Výlet Gozo
Volitelné 
exkurze

Oběd, polední pauza 12:30–13:30

Odpoledne 
13:30–16:30

Procházka 
po okolí

Návštěva 
Valetty

Nákupy 
Sliema

Výlet na pláž
Poklad 

o St. Julian
Výlet Gozo

Volitelné 
exkurze

Večeře 17:30–18:30

Večer 
19:30–22:00

Volejbalový 
turnaj

Fotbal 
+ karaoke

Deskové hry
Instagram 

soutěž
Filmový 
večer

Výlet Gozo
Volitelné 
exkurze

St. Julian’s

St. Paul’s Bay



AGE

Gateway School 
of English

no. 1 Bosfru Street

San Gwann 

12–17 let

15. 6.–30. 9. 2018
5.–18. 8. 2018 s doprovodem

San Gwann

Škola

Máte rádi rodinné zázemí, pocit bez-
pečí, vřelost maminky s výborným 
kuchařským uměním a přitom se těšíte 
na zábavnou angličtinu? Gateway to vše 
splňuje na jedničku! Ráno strávíte v pří-
jemných učebnách se spolužáky z celého 
světa a zbytek dne už bude celý o spous-
tě výletů na pláže a přilehlého okolí. Mů-
žete prohodit pár slov s místními rybáři, 
kteří se rádi pochlubí svými barevnými 
loďkami nebo vás vezmou na projížďku. 
A večery se vám nebude chtít do postele 
jako žádnému z našich studentů! 

Ubytování 

Pro maximální bezpečí a pohodlí dopo-
ručujeme rezidenci přímo vedle školy, 
ať už pro individuální studenty nebo 
celou rodinu. Jídelna je také ve stejném 
areálu a na pláži budete po 10 minutách 
pěší chůze, co více si přát? Hostitel-
ské rodiny bydlí v menších domečcích 
dostupné pěšky do 15 minut a díky 
této klidné lokalitě jsou cesty do školy 
naprosto bezpečné. 

Aktivity

Sportovní odpoledne, bowling, vodní 
park, nakupování, diskotéka, 5D kino, 
pláže, laguny a zátoky.

Exkurze

Valetta, místní zahrady, městečko 
Mdina, Blue Lagoon + Gozo + Comino, 
rybářská vesnička Marsaxlokk.

english-malta.com

Hostitelské rodiny

Rezidence „All in One“

Malta

CENA ZAHRNUJE: 20 lekcí AJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát o zakončení kurzu,  
ubytování, stravu, společné aktivity, letištní transfer. U rodinného pobytu nejsou zahrnuty aktivity a let. transfer. 
Obousměrný let. transfer 50 EUR / osobu + 15 EUR za další osobu v rámci stejné skupiny.

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné, extra aktivity a výlety (doporučujeme 100-200 EUR), pojištění. 

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.

Skupinový s Alfa doprovodem

Individuální pobyty

Rodinné pobyty

Skupinový 

pobyt s Alfa 

doprovodem

5.–18. 8. 2018

možné i další termíny

Angličtina

Cena programu dostupné 
v období

Rodina
2 týdny

Rezidence
2 týdny

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 15. 6.–30. 9. 27 000 Kč 34 000 Kč

Ubytování, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 080 EUR 1 360 EUR

Skupin. pobyt s Alfa doprovodem (20 lekcí/t) 5.–18. 8. 24 675 Kč 32 800 Kč

Ubytování, plná penze, aktivity, doprovod Alfa Agency 987 EUR 1 312 EUR

Rodinný pobyt (20 lekcí/t) – rodiče s dětmi celoročně rodiče a děti od 13 let: 11 750 Kč /t. 
děti 4–12 let: 10 750 Kč /týd.

 ceny za osobu a týdenRezidence / host. rodina (sdílený pokoj rodiče s dětmi), polopenze



Ukázka týdenního programu na Maltě

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
9:00–12:30

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Gozo
+ Comino

Marsaxlokk

Oběd, polední pauza 12:30–13:30

Odpoledne 
13:30–17:00

Pláž 
Mellieha Bay

Valetta 
+ 5D kino

Kanoe, 
vodní sporty

Zahrady San 
Anton

Pláž Golden 
Bay

Blue  
Lagoon

Pretty Bay

Večeře 17:30–18:30

Večer 
19:30–22:30

Teen Disco Bowling
Treasure 

Hunt
Sportovní 
soutěže

Sliema Teen Disco Blue Grotto

San Gwann 

Rodinnépobytyza nejnižší ceny!!!



AGE

GV Malta 
English Centre

St.George‘s Street  
St Paul‘s Bay, SPB 3476

Summer Camp 10–17 let 
Rodinné pobyty od 4 let

25. 6.–17. 8. 2018

ST. PAUL’S BAY

Škola

Pokud hledáte kurz s tím nejvřelejším 
přístupem a láskou k již našim nejmen-
ším dětem, rodinná škola GV Malta 
vám vaši představu splní. Už od 4 let 
zde můžou děti pilovat své dovednos-
ti v angličtině, a to v prostředí školy 
hned kousek od pláže. Rodiče jsou také 
vítáni, přidejte se na kurz pro dospělé 
či jen buďte dětem doprovod a prožijte 
úžasnou rodinnou dovolenou na slunné 
Maltě! A pro teenagery 10–17 let je 
připraven úžasný Summer Camp 
s bohatými zážitky na každý den! 

Ubytování 

Vyberte si ze široké škály možností přesně 
podle vašich potřeb. Škola má k dispozici 
přívětivé hostitelské rodiny pro příjemnou 
rodinnou dovolenou, díky které poznáte 
Maltu v jejím každodenním životě. Celý 
program letního kempu probíhá v úžas-
ném kampusu s dopolední výukou i ná-
slednými aktivitami, vše máte na jednom 
místě! Užijte si svůj letní tábor s kamarády 
z celého světa, zahrejte si fotbal, tenis 
nebo volejbal, kdykoliv vás napadne. 
Pokud vás baví divadlo, zdejší divadelní 
scéna je pro herecké talenty připravena 
každý den! 

Aktivity

Vodní sporty, jízda na koni, potápění, 
geocaching, společenské hry, diskotéka, 
herní večery, talent show, karaoke.

Exkurze

Valetta, Mdina, výlet na lodi, Gozo, 
Comino, Blue Lagoon, Blue Grotto, 
Popeye Village, vodní park.

gvmalta.com

Hostitelské rodiny

Rezidence „All in One“

Malta

CENA ZAHRNUJE: 20 lekcí AJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát, ubytování, stravu. letištní 
transfery. Summer Camp zahrnuje i volnočasové aktivity pro studenty.

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné, pojištění. 

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.

Individuální pobyty

Rodinné pobyty

Nejvřelejší škola,

Summer camp 

či rodinná dovolená 

pro děti od 4 let.

Cena programu dostupné v období 2 týdny

Summer Camp 10–17 let (20 lekcí/t)  25. 6.–17. 8. 28 250 Kč

Rezidence All in One, sdíl. pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 130 EUR

Rodinný pobyt (20 lekcí/t) rodiče s dětmi 4 - 17 let rodiče: 11 500 Kč /týd. 
junioři: 12 750 Kč /týd. 

ceny za osobu a týdenHost. rodina, sdílený pokoj, snídaně 

Angličtina



Ukázka týdenního programu v St.Paul‘s Bay

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
9:00–12:30

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Ostrov Gozo Geocaching

Oběd, polední pauza 12:30–13:30

Odpoledne 
13:30–17:00

Vodní sporty Mdina Vodní pólo
Yoga, Zum-
ba, Fitness

Závody 
dračích lodí

Ostrov Gozo Vodní hry

Večeře 17:30–18:30

Večer 
19:30–22:30

Foto večer Filmování
Umělecký 

večer
Valetta Tour

Gala Prom 
večer

Ostrov Gozo Pátrací hra

„Na Maltě jsem letos 

už potřetí a vracím se hrozně 

rád! Angličtina mě baví, pořád  

se něčemu smějeme a všichni 

jsou tu super.“ 

Petr, 15 let

St. Paul’s Bay



AGE

European School 
of English

Salina Bay 
Salina SPB 08

Junioři 8–17 let 
Dospělí od 18 let

2. 6.–9. 9. 2018 

SALINA BAY

Škola

Zábavná angličtina, nejmodernější 
zázemí a rozmanitý program ve volném 
čase – to je škola European School of 
English. A co víc - profi programy pro 
sportovce! Fotbalisti budou trénovat 
techniky s kouči z AC Milan, tenisti si 
zlepší své údery pod dohledem zkuše-
ných trenérů a tanečnice si zkusí balet 
či hip hop pod dohledem lektorů z Roy-
al Academy of Dance. Nebo vyražte na 
Maltu celá rodina a užijte si třeba kurzu 
s potápěním či jachtingem. 

Ubytování 

Vyražte do nového 4* hotelového 
komplexu Salini Resort, který je na-
prosto parádním prostředím jak pro 
samotné pobyty dětí na junior kurzy, tak 
pro celou rodinu. Uchvátí vás pokoje 
s výhledem na pláže, ve volném čase 
se můžete koupat ve dvou venkovních 
bazénech anebo si zasportovat v mo-
derním fitness centru. Co víc dodat – 
najdete zde všechno pro vaši vysněnou 
letní dovolenou na Maltě.

Aktivity

Sportovní odpoledne, bowling, bar-
becue, pizza večer, kino, vodní park, 
Beach Club.

Exkurze

Valetta, Blue Lagoon, výlet lodí na Co-
mino při západu slunce, St. Pool’s Bay, 
celodenní výlet na Gozo.

ese-edu.com 

Hotelový resort ****

Malta

CENA ZAHRNUJE: 20 lekcí AJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát o zakončení kurzu,  
ubytování, stravu, aktivity a exkurze pro studenty, letištní transfery.  

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné, pojištění. Admin. poplatek školy 50 EUR při doprovodu aerolinek. 

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.

Individuální pobyty

Rodinné pobyty

Rodinná 

dovolená 

ve 4* hotelu 

se vší 

parádou!

Cena programu dostupné v 
období 2 týdny

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 2. 6.–9. 9. 40 000 Kč

Hotel Salini R., sdílený pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 600 EUR

AC Milan Soccer Camp (20+15 lekcí/t) 21. 7.–4. 8. 50 000 Kč

Hotel Salini R., sdílený pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 2 000 EUR

Rodinný pobyt (20 lekcí/t) rodiče s dětmi 8–17 let  2. 6.–9. 9 rodiče: 18 750 Kč /týd. 
junioři: 18 125 Kč /týd. 

ceny za osobu a týden
Hotel Salini R., polopenze, aktivity, místní koordinátor.
Ceny za os. při obsazenosti 3 osobami. V případě pobytu 2 osob doplatek 400 EUR/týd. 

Angličtina



Ukázka týdenního programu v Salina Bay

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
9:00–12:30

Dopolední aktivity / Tenisový trénink / Fotbalový Camp / Taneční lekce
Celodenní 

výlet
ESE Beach 

Club

Oběd, polední pauza 12:30–13:30

Odpoledne 
13:30–17:00

Skupinová výuka angličtiny: konverzace, čtení, psaní, gramatika, poslech
Celodenní 

výlet
ESE Beach 

Club

Večeře 17:30–18:30

Večer 
19:30–22:30

Uvítací večer
Procházka 
po okolí

Pizza večer Bowling Kino Barbecue Volno

„Perfektní škola, organizace 

i atmosféra! Pro mého syna  

první cesta do zahraničí  

a byl úplně nadšený, 

 jedeme zase!“ 

Lucie, 38 let a Filip, 13 let

Salina Bay

Sportovní kurzy s fotbalem, tenisem i extrémními sporty.



AGE

English Sunny School 
of Cyprus 

Vasileos Konstantinou 138, 
Limassol 3080

Individuální pobyty

11–18 let

16. 6.–19. 8. 2017

LIMASSOL

Škola

Angličtina jinak a exoticky – to vám 
splní English Sunny School na řeckém 
ostrově Kypr. Objevíte krásu spojení 
britských i řeckých vlivů ve druhém nej-
větším městě ostrova a užijete si úžasné 
slunné léto na průzračných plážích! A 
díky nové technologii se škola stane 
hrou - zapojíte své online schopnosti a 
můžete se kreativně podílet na společ-
ném školním časopise. 

Ubytování 

Aby jste si užili svůj pobyt na ostrově 
co nejvíce, je pro vás připraven men-
ší rodinný hotel jen 5 minut pěšky od 
pláže. Odpoledne strávené dovádením 
u hotelového bazénu nebo sluněním 
se pod palmami, to je pravé léto! Pak 
chvilku sportu hned za bazénem, fotbal 
nebo volejbal s kamarády či rodinou 
můžete hrát každý den. A večer strávený 
u kulečníku bude krásným závěrem dne.

Aktivity

Odpoledne u bazénu, sportovní hry 
na pláži, debatní kroužky, výlet na lodi, 
bowling, procházky městem, společen-
ské a interaktivní hry. 

Exkurze

Vodní park, návštěva města Paphos a 
amfiteátru Curium, výlet do Nicosie, 
návštěva pláží Ayia Napa a Curium, výlet 
do přístavu v Limassol sunnyschool.eu

Kypr

CENA ZAHRNUJE: 20 lekcí AJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát, ubytování, stravu, letištní 
transfery. Summer Camp a juniorský program zahrnuje i volnočasové aktivity pro studenty ,exkurze za přípla-
tek.

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné, pojištění.

Hotel ***

 

Angličtina pro 

celou rodinu na 

slunných plážích 

řecka.

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.

Angličtina

Cena programu 2 týdny

Summer Camp 11–18 let (20 lekcí/t.) 16. 6.–19. 8. 35 500 Kč

Hotel, sdíl. pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 420 EUR

Individuální pobyt (25 lekcí/t) 2. 7.–12. 8. 77 760 Kč

Host.rodina, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 2 880 EUR

Individuální kurz (20 lekcí/t) 16+ celoročně 42 390 Kč

Host. rodina, sdíl. pokoj, polopenze – kurz pro „dospělé“, bez supervize a transferu 1 570 EUR



Ukázka týdenního programu v Limassol

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
9:00–12:30

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Výlet do vod-
ního parku

Výlet do 
Paphos

Oběd, polední pauza 13:00–14:00

Odpoledne 
15:30–19:00

Sportovní 
odpoledne

Odpoledne 
u bazénu

Výlet na pláž 
Curium

Fotografická 
soutěž

Úniková hra
Výlet do vod-

ního parku
Amfiteátr 
Curium

Večeře 19:00–20:00

Večer 
20:00–22:00

Herní večer Diskotéka
Olympijské 

hry
Karaoke Talent Show Řecký večer

Taneční 
lekce

Limassol

„Kypr

byl parádní, moc jsem si 

užil bazénu a výlety po 

okolí, hlavně jízdu na ba-

nánu.“ 

Tomáš, 16 let



AGE

Nova Scotia Summer 
Camp

60 Lorne St. 
Truro NS B2N3K3 

Individuální pobyty

13–18 let

1. 7.–26. 8. 2018 

NOVA SCOTIA 

Škola

Evropa ani USA vás neláká, ale chtělo by 
to něco opravdu speciálního, co vám 
vyrazí dech? Kanadská provincie Nova 
Scotia vás ohromí od prvního momentu! 
Dobrodružství, akční výlety, netradiční 
zážitky – to je náš nejoblíbenější summer 
camp za velkou louží. Vydejte se pozo-
rovat velryby, odvažte se sjet kanadskou 
řeku na raftu nebo se zapojte do závodu 
v bahně! Toto u nás nezažijete, proto je 
čas se odvázat a vyrazit trochu dál za 
nezapomenutelným zážitkem s nejzná-
mějším majákem z celé Kanady.

Ubytování 

Jako na správném letním táboře strávíte 
svůj pobyt s kamarády v rezidenci, která 
je skvělým a živým místem pro všechny. 
Těšte se na rozsáhlý a plně zelený areál 
s veškerým vybavením místní univer-
zity! Sportoviště s fotbalovým hřištěm 
nebo odpočinková zahrada pro relax po 
náročných aktivitách, každý si vybere 
to své. A v letních parných dnech máte 
k dispozici místní bazén, zkrátka letní 
tábor s veškerou parádou! 

Aktivity

Sportování (včetně permanentky do ba-
zénu), rafting, horolezectví, kempování, 
závody v bahně, lekce tenisu a jízdy na 
kanoích, tématické party.

Exkurze

Halifax, Magic Mountain Waterslide 
Park, Peggy‘s Cove, památka  
UNESCO – městečko Lunenburg,  
Maitland. 

nsisp.ca/esl-camp

Rezidence „All in One“

Kanada

CENA ZAHRNUJE: 15lekcí AJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát o zakončení kurzu,  
ubytování, plnou penzi, aktivity a exkurze, pojištění, obousměrný letištní transfer z/do Halifaxu.

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné.

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.

PROČ 

KANADA? 

Dobrodružný letní 

tábor v nejbezpečnějším 

místě Kanady!

Cena programu 2 týdny 3 týdny 4 týdny

Individuální pobyt (15 hodin/t.)  1. 7.–26. 8. 38 250 Kč
2 250 CAD

54 060 Kč
3 180 CAD

68 170 Kč
4 010 CAD

Rezidence All in One, sdíl. pokoj,  
plná penze, aktivity, místní koordinátor

Angličtina



Ukázka týdenního programu v Nova Scotia

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
9:00–12:30

Vstupní test
Lekce 

angličtiny
Lekce 

angličtiny
Lekce 

angličtiny
Lekce 

angličtiny
Výlet do
Halifaxu

Rafting

Oběd, polední pauza 12:30–13:30

Odpoledne 
13:30–17:00

Sportovní 
odpoledne

Odpoledne 
u bazénu

Výlet do
Lunenburgu

Kayaking
Závody 
v bahně

Výlet do
Halifaxu

Rafting

Večeře 17:30–18:30

Večer 
19:30–22:00

Seznamovací 
party

 Kvízový 
večer

Výlet do
Lunenburgu

Deskové hry Diskotéka
Výlet do
Halifaxu

Rafting

Nova Scotia

„Do Nového Skotska jsem  

si jela pro novou zkušenost 

a ty 4 týdny utekly jak 4 dny! 

Všichni jsou milí a každý z nás 

je tu výjimečný.“ 

Adélka, 15 let



AGE

Open hearts
Language Academy

825 Brickell Bay Dr 
Miami, FL 33131

Individuální pobyty

12–18 let

8. 7. –19. 8. 2018

MIAMI

Škola

Letní kemp na Floridě v samém srdci 
Miami je naprostá jednička mezi našimi 
kurzy každý rok! Zažijte americké léto 
na těch nejlepších plážích světa i vy. 
Těšte se na kajaky, pádlování na prkně 
nebo plavbu lodí. A co vás rozhodně 
dostane? Víkendový výlet do Orlan-
da, kde navštívíte světoznámé filmové 
studio Orlando Universal Studios a ještě 
si zařádíte v parádním vodním parku. 
A co ještě? Pro studenty španělštiny je 
připravena i dvoujazyčná kombinace!

Aktivity

Sportovní vyžití včetně jízdy na kajaku, 
zábavní parky, pláže, bowling, jungle 
island, bruslení, salsa, výlet na lodi.

Ubytování 

Vyberte si ze dvou typů ubytování, ať už 
to bude přívětivá a mnohdy velmi akční 
hostitelská rodina nebo mezinárodní re-
zidence plná dalších studentů ve vašem 
věku, která je navíc jen 10 minut pěšky 
od školy. Samozřejmostí je plná pen-
ze, na řadu přijde jistě i pravý americký 
hamburger!

Exkurze

Orlando, Rapid Water Park, Metro Zoo, 
Lincoln Road, Art Museum.

Orlando

Pobyty jsou v nabídce ve stejných ter-
mínech také na škole OHLA Orlando.ohla.com

Hostitelské rodiny

Rezidence

USA

Prožijte COOL

léto v Miami!

Kurzy angličtiny 

a španělštiny!

CENA ZAHRNUJE: 20 lekcí AJ týdně, u pobytu „Mixed“ 15 lekcí AJ a ŠpJ, studijní materiály, rozřazovací test, 
certifikát, ubytování v rezidenci, plnou penzi, aktivity a exkurze, obousměrný letištní transfer (Miami).

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné, pojištění. 

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.

Pobyty probíhají v pevných termínech.  
Pobyty na 2 týdny mají nástupy 8.7., 15.7., 29.7. a 5.8. Pobyty na 3 týdny mají nástupy 8.7. a 29.7.

Cena programu 2 týdny
Rezidence

3 týdny
Host. rodina

Indiv. pobyt AJ (20 lekcí/t) pro 12–15 let 66 150 Kč –

Rezidence, sdíl. pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 3 150 USD

Indiv. pobyt „MIXED“ AJ + ŠpJ (15 lekcí/t) pro 13–17 let – 64 470 Kč

Host. rodina, sdíl. pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 3 070 USD

Indiv. pobyt AJ (20 lekcí/t) pro 16–18 let 66 150 Kč 64 470 Kč

Rezidence/ Rodina, sdíl. pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 3 150 USD 3 070 USD

Angličtina



Ukázka týdenního programu v Miami

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
9:00–12:40

South Beach Kajaky
Sportovní 

odpoledne
ZOO Jungle Island

Rapid 
Water Park

Universal 
Studio

Oběd, polední pauza 13:00–14:00

Odpoledne 
14:00–17:00

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Lekce 
angličtiny

Rapid 
Water Park

Universal 
Studio

Večeře 17:00–18:00

Večer 
18:00–22:00

Večer 
s rodinou

Večer 
s rodinou

Večer 
s rodinou

Večer 
s rodinou

Večer 
s rodinou

Večer 
s rodinou

Večer 
s rodinou

Miami

„Užila jsem si suprové léto 

v Miami, poznala úžasné 

kamarády z celého světa 

a moc děkuju za skvělé  

učitele v OHLA!“ 

Dáša, 17 let



AGE

Kaplan International 
English

660 6th Ave 
CA, San Diego 92101

Individuální pobyty

14–18 let

24. 6.–18. 8. 2018

SAN DIEGO

Škola

San Diego je perfektním prostředím, kde 
se učit angličtinu a současně poznávat 
kulturu amerického západního pobřeží. 
Fantastické počasí a uvolněná atmosfé-
ra, prostě ideální místo pro teenagery, 
kde si zlepšit svoji angličtinu ve světě 
hamburgerů a jeepů. Postavte hrad 
z písku na nejširších plážích, jaké jste 
kdy viděli, nebo se kolem nich projeďte 
na bruslích. Z aktivit se určitě těšte na 
návštěvu Hollywoodu a chodníku slávy 
ve filmovém Los Angeles, zábavný park 
Disneyland nebo akvárium Sea World. 

Ubytování 

Žijte s místní rodinou a procvičuj-
te americkou angličtinu každý den. 
Budete trávit čas s ostatními studenty 
žijícími v rodině a brzy se naučíte více 
o místních zvycích, tradicích a budete 
si užívat jako pravý Američan. Ráno si 
společně pochutnáte na bohaté snídani 
a po celodenním programu ve škole si 
při večeři u velkého jídelního stolu po-
rovnáte, jak je naše kultura odlišná od té 
americké. Rozhodně vás nemine karetní 
večer, Američané milují zábavu!

Aktivity

Sportovní aktivity, mini golf, bowling, 
jízda na kajaku, pláže, nakupování, 
baseballové zápasy, kino IMAX.

Exkurze

San Diego, Los Angeles, akvárium Sea 
World, Disneyland, Zoo, Safari Park, vý-
let do Seaport Village, Universal Studios.

kaplaninternational.com

Hostitelské rodiny

USA

Pravá Kalifornie 

ve slunečném 

městě plném  

úžasných pláží.

CENA ZAHRNUJE: 20 lekcí AJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát, ubytování v host. rodině, polo-
penzi, aktivity a exkurze, letištní transfery z/ na letiště San Diego, pro přílety v Ne 7–18 h, odlety v So 11–22 h.

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné, pojištění.

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.

Cena programu dostupné v období 2 týdny

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 24. 6.–18. 8. 46 935 Kč

Host. rodina, sdílený pokoj, polopenze, aktivity, místní koordinátor 2 235 USD

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 16+ celoročně 30 765 Kč

Host. rodina, sdíl. pokoj, polopenze – kurz pro „dospělé“, bez supervize a transferu 1 465 USD

Angličtina



Ukázka týdenního programu v San Diegu

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
Lekce 

angličtiny
Lekce 

angličtiny
Lekce 

angličtiny
Lekce 

angličtiny
Lekce 

angličtiny
Výlet do

Disneylandu
Volný den

Oběd, polední pauza

Odpoledne 
Seznamovací 

odpoledne
Sportovní 

odpoledne
Jízda 

na kajaku
Zoo San 
Diego

Filmový 
večer

Výlet do
Disneylandu

Volný den

Večeře

Večer
Večer 

s rodinou
Večer 

s rodinou
Večer 

s rodinou
Večer 

s rodinou
Večer 

s rodinou
Výlet do

Disneylandu
Volný den

San Diego

„Kalifornský vzduch, slunce, lidé, atmosféra… Předem jsme vědeli, že to bude úžasná zku-šenost a díky Kaplanu to bylo naprosto nezapomenutelné.“ 
Alexandra, 16 let



AGE

F+U Sprachschule 
heidelberg

Hauptstraße 1 
69117 Heidelberg

Individuální pobyty

6–15 let

2. 7.–31. 8. 2018

hEIDELBERG

Škola

Zdokonalte si svou němčinu v nádher-
ném univerzitním městě Heidelberg, 
navštivte vyhlášenou Zoo a užijte si leg-
raci při vodních hrách na řece Neckar. 
To vše na vás čeká v místním aktivním 
prostředí, které vám dodá větší sebe-
důvěru v jazyce a díky novým mezi-
národním kamarádům získáte spoustu 
nezapomenutelných zážitků. 

Ubytování 

Poznejte německou kulturu, rodinné 
zvyky a zapojte se do každodenní-
ho života jejich rituálů. Ráno a večer 
ochutnáte místní kuchyň a o víkendech 
vám s nadšením ukážou krásy Heidel-
bergu a okolí, které je jako vystřižené 
z pohádky.  

Aktivity

Sportovní vyžití, společenské a venkovní 
hry, minigolf, piknik.

Exkurze

Heidelberg, místní zámek, muzeum 
plazů, ZOO.

fuu-heidelberg-languages.com

Hostitelské rodiny

Německo

Němčina i pro ty nejmenší  v pohádkovém heidelbergu.

CENA ZAHRNUJE: 20 lekcí NJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát, ubytování v host. rodině, 
polopenzi v týdnu, plnou penzi o víkendu, aktivity a exkurze.

CENA NEZAHRNUJE: dopravu, kapesné, pojištění, transfer.

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.

Němčina

Cena programu dostupné v období 2 týdny

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 2. 7.–31. 8. 33 375 Kč

Host. rodina, sdílený pokoj, polopenze, aktivity, místní koordinátor 1 335 EUR

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 16+ celoročně 26 625 Kč

H. rodina, samost. pokoj, polopenze – kurz pro „dospělé“, bez supervize a transferu 1 065 EUR



Ukázka týdenního programu v heidelbergu

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
Lekce 

němčiny
Lekce 

němčiny
Lekce 

němčiny
Lekce 

němčiny
Lekce 

němčiny
Dopoledne s  

rodinou
Dopoledne s  

rodinou

Oběd, polední pauza

Odpoledne Vodní hry
Botanická 
zahrada

Bollywood 
tanec

Bazénové 
odpoledne

Sportovní 
den

Minigolf
Den s  

rodinou

Večeře

Večer 
Večer 

s rodinou
Večer 

s rodinou
Večer 

s rodinou
Večer 

s rodinou
Večer 

s rodinou
Večer 

s rodinou
Večer 

s rodinou

Heidelberg

„Všechno se mi moc líbilo, učitelé byli milí, bylo nás  ve třídě málo a odpoledne mě moc bavila, hlavně  vodní hry.“ 

Honza 13 let



AGE

DID
deutsch institut

Berlin, Frankfurt, 
Mnichov, Kolín nad Rýnem, 
Norimberg, Aschaffenburg, 
Augsburg

Individuální pobyty

12–17 let

17. 6.–18. 8. 2018 
Celoroční program v Augsburgu

Německo

Škola

Že je němčina nudná? Ve škole DID teda 
rozhodně ne! Přesvědčí vás o tom už 
rozmanitý výběr kurzů - objevte letní 
velkoměsta našeho německého souseda 
v jednom z 5 rezidenčních programů 
jako je Berlín nebo Weimar. A jestli znáte 
němčinu jen ze školních lavic, vydejte se 
cestou programu s ubytováním v rodi-
nách, na výběr je 5 různých kampusů 
a měst. A zaručenou jedničkou je celo-
roční kouzelný Augsburg, kde si můžete 
zpestřit školní rok i v zimních měsících. 

Ubytování 

Užijte si volný čas s ostatními meziná-
rodními kamarády v rezidencích Berlína, 
Mnichova, Frankfurtu, Höchstu nebo 
Weimaru. Vřelá hostitelská rodina na vás 
čeká v Aschaffenburgu, Cologni, No-
rimberku, Postupimi, Wiesbadenu nebo 
Augsburgu. 

Aktivity

Sportovní aktivity, bowling, karaoke, 
barbecue, tématické herní večery, 
diskotéka. 

Exkurze

Města, historické památky, muzea, diva-
dla a parky.

did.de

Letní Frankfurt, Berlín, Mnichov nebo celoroční Augsburg.

CENA ZAHRNUJE: 20 lekcí NJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát, ubytování v host. rodině/
rezidenci, plnou penzi, aktivity a exkurze, letištní transfer z nejbližších letišť 8:00–20:00 h (přílet v neděli, odlet 
v sobotu), transfer Weimar-Frankfurt s příplatkem 130 EUR. 

CENA NEZAHRNUJE: dopravu, kapesné, pojištění. Admin. poplatek školy 70 EUR při doprovodu aerolinek.

Hostitelské rodiny

Rezidence

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období, dostupnost termínu pro jednotlivá města 
na vyžádání. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.

Cena programu dostupné v období 2 týdny

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 24. 6.–4. 8. 34 500 Kč

Host. rodina, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 380 EUR

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 17. 6.–18. 8. 38 000 Kč

Rezidence, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 520 EUR

Individuální pobyt (24 lekcí/t) celoročně 33 500 Kč

Host. rodina, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 340 EUR

Němčina



Ukázka týdenního programu v Berlíně

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
9:00–12:30

Lekce 
němčiny

Lekce 
němčiny

Lekce 
němčiny

Lekce 
němčiny

Lekce 
němčiny

Výlet do 
Frankfurtu

Olympiáda

Oběd, polední pauza 13:00–14:00

Odpoledne 
14:00–18:00

Sportovní 
odpoledne

Odpoledne  
u bazénu

Výlet do 
Heidelbergu

Filmové 
odpoledne

Divadlo
Výlet do 

Frankfurtu
Olympiáda

Večeře 18:30–19:30

Večer 
19:30–21:30

Karaoke Bowling
Umělecký 

večer
Noční 

procházka
Diskotéka

Výlet do 
Frankfurtu

Olympiáda

Berlín
Frankfurt

Aschaffenburg

Kolín nad Rýnem

Norimberg

Mnichov
Augsburg

„Na kurzu v Augsburgu 
jsem se rychle naučila, 

že je vlastně zábava mluvit 
německy a rodina mi dala úplně  nejvíc.“ 
Marie, 14 let



AGE

ActiLingua
Academy

Favoritenstraße 15 
1040 Wien

Individuální pobyty

12–17 let

1. 7.–4. 8. 2018

VíDEŇ

Škola

Zdokonalte se v němčině zábavnou 
formou v hlavním městě Rakouska, 
v historické části města a nadstandard-
ně vybaveném kampusu. Využijte všech 
sportovišť na maximum, trénujte své 
tenisové nebo fotbalové dovednosti 
každý den a zkuste si pravou atmosféru 
Olympijských her! Děvčata si odvezou 
nejednu kabelku vlastní výroby a zatančí 
si pravý Waltz. Večer si pak všichni 
zazpíváte karaoke a hurá do dalšího 
akčního dne. 

Ubytování 

Užijte si skvělý letní kurz s ubytováním  
v rezidenci typické vídeňské budovy 
s dalšími pěti studenty na pokoji. Pro 
větší pohodlí je možné zařídit i nadstan-
dardní pokoj po třech s vlastní koupel-
nou. A co vám navaří? Pochutnáte si 
na pravé rakouské klobásce, vídeňském 
Schnitzelu a zakončíte to sladkou teč-
kou v podobě obřího knedlíku s povidly 
a vanilkovým pudinkem.

Aktivity

Sportovní aktivity, Olympijské hry, 
bazén, hudební a taneční odpoledne, 
divadlo, koncerty.

Exkurze

Vídeň, Salzburg, Wachau, Danube  
Valley, Burg Kreuzenstein.

actilingua.com

Rakousko

CENA ZAHRNUJE: 20 lekcí NJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát o zakončení kurzu, ubyto-
vání, stravu, aktivity.

CENA NEZAHRNUJE: doprava, kapesné, pojištění, exkurze.

Hostitelské rodiny

Rezidence „All in One“

PROČ 
VíDEŇ? 

Letní kemp v rezidenci s extra tenisovým 
programem.

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.

Němčina

Cena programu dostupné v období 2 týdny

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 1. 7.–4. 8. 39 250 Kč

Rezidence, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 570 EUR

Pobyt s tenisem (20+6 lekcí/t) 1. 7.–4. 8. 42 600 Kč

Rezidence, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 704 EUR

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 16+ celoročně 25 250 Kč

Host. rodina, sdílený pokoj, polopenze – kurz pro „dospělé“, bez supervize 1 010 EUR



Ukázka týdenního programu ve Vídni

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
Lekce 

němčiny
Lekce 

němčiny
Lekce 

němčiny
Lekce 

němčiny
Lekce 

němčiny
Výlet do 

Salzburgu
Fotokoutek

Oběd

Odpoledne 
Míčové hry 

(Lekce tenisu)
Plavání 

(Lekce tenisu)
Hudební 

odpoledne
Tvorba trička
(Lekce tenisu)

Nakupování
Výlet do 

Salzburgu
Míčové hry

Večeře

Večer Superstar Noční Vídeň Boj o vlajku
Noční 

Rathausplatz
Diskotéka Barbecue Herní večer

Vídeň

„Mně se nejvíce 
líbil volejbalový turnaj a výroba náramků. A večer byla zábava u Superstar, naše skupina byla 
prostě boží.“ 

Julie, 15 let



AGE

International 
house Nice

27 Rue Rossini 
06000 Nice

Individuální pobyty

10–16 let

8. 7.–11. 8. 2018

NICE

Škola

Francouzština je jazykem básníků 
a romantiků, kde jinde ji studovat než 
právě na Azurovém pobřeží? Vydejte se 
do Nice, nejnavštěvovanějšího města 
z celé francouzské Riviéry. Postavte 
hrad z písku na pláži, vydejte se do 
nejbližšího četnického města St. Tropez 
nebo se projděte přístavem luxusních 
jachet ve filmovém Cannes. Další ráj 
objevíte jen o kousek dál v královském 
Monacu, co víc si pro své léto ještě 
přát?

Ubytování 

Užijte si svůj pobyt v inovativním a nově 
zařízeném kampusu, s možností široké 
škály zábavy po celý čas. Pokoj v re-
zidenci budete sdílet s dalšími třemi 
mezinárodními kamarády, třeba až 
z dalekého Nového Zélandu. Radost 
vám určitě udělá filmová místnost a pro 
aktivní sportovce jsou připraveny klání 
ve stolním tenise, kdykoliv si jen vzpo-
menete. 

Aktivity

Sportovní a společenské hry, bowling, 
diskotéka, parašutismus, ohňostroje, 
vodní a zábavní park.

Exkurze

Nice, Monaco, Cannes, Antibes, 
Menton, Garibaldi’s Crypt, Sportovní 
muzeum.

ihnice.com

Francie

CENA ZAHRNUJE: 20/ 26 lekcí FJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát o zakončení kurzu, 
ubytování, stravu, aktivity, exkurze, pojištění, letištní transfer (Nice, 10:00–21:00 h)

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné.

Rezidence „All in One“

Francouzský jazyk v srdci Azurového 
pobřeží 

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.

Francouzština

Cena programu dostupné v období 2 týdny

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 8. 7.–11. 8. 38 500 Kč

Rezidence, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 540 EUR

Individuální pobyt (26 lekcí/t) 8. 7.–11. 8. 38 500 Kč

Rezidence, sdílený pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 540 EUR



Ukázka týdenního programu v Nice

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
9:00–12:00

Lekce 
francouzštiny

Lekce 
francouzštiny

Lekce 
francouzštiny

Lekce 
francouzštiny

Lekce 
francouzštiny

Výlet do 
Antibes

Výlet do 
Monaca

Oběd, polední pauza 12:15–14:00

Odpoledne 
14:00–18:00

Old Town
Pláže 

Villefranche

Nákupní 
odpoledne 

nebo  
akvapark“

Herní 
odpoledne

Bowling
Muzeum 
Picasso 

Oceánogra-
fické muze-

um

Večeře 19:00–20:00

Večer 
20:00–22:00

Casino
Hra 

Werewolf
Noční Nice

Filmový 
večer

Diskotéka Večer v Nice Přístav 

Nice

„Francouzština byla tak zábavná! 

A hned jsem si našel kamarády, 

takže za chvíli už jsem se nebál 

mluvit, teď už to bude hračka.“ 

Filip, 16 let



AGE

Sprachcaffe

Via Laietana 15 
08003 Barcelona

Individuální pobyty

14–21 let

24. 6.–25. 8. 2018

BARCELONA 

MÁLAGA

sprachcaffe.com

Španělsko

CENA ZAHRNUJE: 20 lekcí ŠpJ týdně, studijní materiály, rozřazovací test, certifikát o zakončení kurzu, ubyto-
vání, stravu, aktivity a exkurze, pojištění, letištní transfer (Barcelona/ Málaga, 9:00–19:00 h) 

CENA NEZAHRNUJE: letenku, kapesné, pojištění. Admin. poplatek školy 150 EUR při doprovodu aerolinek.

Hostitelské rodiny

Rezidence „All in One“

PROČ 

ŠPANĚLSKO? 

Španělština hravě 

a s vtipnými 

lektory! 

Zvýhodněné ceny pro skupiny 10 a více osob s vlastním doprovodem. Ceny poskytneme na vyžádání.
U ind. pobytů je možné zvolit libovolný termín v uvedeném období. Pobyty začínají v neděli a končí v sobotu.

Španělština

Cena programu dostupné v 
období

Barcelona
2 týdny

Málaga
2 týdny

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 24. 6.–25. 8. 28 890 Kč 28 890 Kč

Host.rodina, sdíl. pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 070 EUR 1 070 EUR

Individuální pobyt (20 lekcí/t) 24. 6.–25. 8. 35 370 Kč 35 370 Kč

Rezidence, sdíl. pokoj, plná penze, aktivity, místní koordinátor 1 310 EUR 1 310 EUR

Individuální kurz (20 lekcí/t) 16+ celoročně 24 975 Kč 24 975 Kč

Host. rodina, sam. pokoj, polopenze, bez supervize a aktivit 925 EUR 925 EUR

Škola

¿Hablas español? ¿No? Nevadí, ško-
la Sprachcaffe tě španělštinu naučí! 
Sluníčko, pláže, salsa, fotbal a hlavně 
dobrodružství s nekonečnou zába-
vou – taková jsou přímořská letoviska 
Barcelona a Málaga! Kde jinde se učit 
španělštinu, než v těchto rozmanitých 
městech s koupáním v moři i s úžas-
nými horskými výhledy. Ve škole jsou 
zaručeny hodiny plné smíchu s chari-
smatickými španělskými lektory a díky 
nim budete ovládat druhý nejpoužíva-
nější jazyk světa!

Aktivity

Sportovní a společenské hry, plážová 
party, barbecue, karaoke, salsa a fla-
menco lekce, tapas.

Ubytování 

Španělé jsou živí, zábavní, vřelí a umí si 
svůj život užít naplno každý den. Díky 
hostitelské rodině to poznáte hned po 
prvním okamžiku, nadchnou vás svou 
přátelskostí a uvaří vám ta nejlepší špa-
nělská jídla. Pokud tíhnete spíš k bydlení 
s vrstevníky z celého světa, v útulné 
rezidenci si užijete společné chvíle 
a poznáte tak spoustu dalších lidí.  

Exkurze – Barcelona

Barcelona, Sitges, Parc Güell, Barrio  
Gótico, Sagrada Familia, Passeo de Grácia.

Exkurze – Málaga

Málaga, Museum Picaso, Hrad  
Giblarfaro, Granada



Ukázka týdenního programu v Barceloně

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

Dopoledne 
9:00–12:30

Lekce 
španělštiny

Lekce 
španělštiny

Lekce 
španělštiny

Lekce 
španělštiny

Lekce 
španělštiny

Exkurze 
do Sitges

Volný 
program

Oběd, polední pauza 12:30–13:30

Odpoledne 
13:30–16:00

Tour Barrio 
Gótico

Sagrada 
Familia

Sportovní 
odpoledne

Paseo 
de Grácia

Volný 
program

Exkurze 
do Sitges

Volný 
program

Večeře 17:30–18:30

Večer 
19:30–22:00

Plážová party
Volný 

program
Volný 

program
Flamenco

Volný 
program

Volný 
program

Volný 
program

Barcelona

Málaga

„Díky zábavným lekcím jsem se rychle zapojila mezi ostatní, začala mluvit španělsky a necítila se přitom trapně. A Barcelona je nejlepší město na světě!“ 

Kateřina, 18 let



AGE

Zlepši si cizí  jazyk a zajisti  si lepší  budoucnost

Zkus si střední školu  
v USA, Kanadě,  

Británii, na Zélandu, 
ve Francii, Španělsku  

a dalších místech

Poznej novou 
kulturu a nové kamarády 

z celého světa

STUDUJ  

STřEDNí V  

ZAhRANIČí



AUSTRÁLIE  

A NOVý ZÉLAND

ODBORNÉ STÁŽE  V ZAhRANIČí

KANADA 

STUDY & WORK

VŠ V ZAhRANIČí

WORK &TRAVEL  
V USA

studuj, pracuj a cestuj v 

exotických zemích - bez 

věkového omezení

získej pracovní znalosti  z jakéhokoliv  vysokoškolského oboru

program se špičkovou 

kvalito
u vzdělání  

a v bezpečném  

prostředí

 užij si pracovní  
a cestovní  

zážitky během  
studia na VŠ

DALŠí  PROGRAMY V ZAhRANIČí



AGE

Alfa Agency s.r.o.

BRNO - sídlo spol.
Nám. Svobody 12
602 00 Brno
T: +420 511 110 662
E: brno@alfa-agency.cz

PRAHA
Zlatnická 7
110 00 Praha
T: +420 222 360 511
E: praha@alfa-agency.cz


