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NĚMECKO s výukou a LETECKÉ zájezdy s angličtinou

Min.počet účastníků: autobusový zájezd do Německa zorganizujeme na zakázku každé 
skupince s minimálním počtem zájemců 10. 

Věk: doporučujeme min.13 let, některé lokality od 15 let, Frankfurt od 12 let.
Délka pobytu a termín: září-listopad, březen-květen/5-8 denní včetně cesty.

Výuka: 9 nebo 12 lekcí NJ/týden, uzavřené skupinky.
Ubytování: v hostitelských rodinách po 2-3 studentech s plnou penzí = snídaně, oběd for-
mou balíčku a večeře. Můžeme zajistit i mládežnickou residenci se snídaní, či polopenzí.

Doprava: linkovým autobusem z Prahy do cílového místa. Zajistíme i návazné spojení 
do Prahy a zpět. Na nádraží v Německu bude čekat zástupce zahraniční školy a zajistí 
skupině doprovod na místo setkání s hostitelskými rodinami.

Pojištění: UNIQA léčebné výlohy v zahraničí, asistenční služba a storno pobytu.

Program: program odpoledních aktivit si můžete sestavit samostatně. Jsou zde
 2 možnosti:
a) Odpolední výlety si organizujete sami dle vlastního uvážení
b) Zájezd můžeme připravit včetně každodenních/či občasných odpoledních
 výletů organizovaných zahraniční školou a zahrnout je předem do ceny zájezdu.

CENA:  cenovou nabídku připravíme na základě požadavků skupiny. Cena nezahrnuje 
kapesné na osobní potřeby – vstupy do památek a místní dopravu. Za příplatek zajistíme i 
doprovod našeho organizačního pracovníka tzv. průvodce, který bude skupině k dispozici 
během cesty a v průběhu celého pobytu.

NĚMECKO s výukou - linkovým autobusem  

Min.počet účastníků: Letecký zájezd na Maltu zorganizujeme na zakázku každé skupin-
ce s minimálním počtem zájemců 10.

Věk: doporučujeme min. 16 let, kdy účastníci mohou již být zařazeni do mezinárodních 
skupin. Ověříme i věk od 12 let, jednalo by se však na výuku o uzavřenou skupinku.

Délka pobytu a termín: září-listopad, březen- květen, letní měsíce za příplatek / 8 nebo 
15 denní včetně cesty. 

Výuka: 20 lekcí AJ/týden rozdělené do 4 lekcí po 5 dnech, uzavřené skupinky, nebo me-
zinárodní skupiny dle jazykové pokročilosti.

Ubytování: v hostitelských rodinách po 2-3 studentech s plnou penzí = snídaně, oběd 
formou balíčku a večeře.

Doprava: letecky z Prahy, z Vídně, z Bratislavy, z Polska. Zajistíme i návazné autobusové 
spojení na letiště. Z letiště na Maltě je zajištěn školní transfer do ubytování a zpět na 
odletu rovněž.

Pojištění: UNIQA léčebné výlohy v zahraničí, asistenční služba a storno pobytu.

Program:  program odpoledních aktivit si můžete sestavit samostatně. Jsou zde 3 možnosti:

a Odpolední výlety si organizujete sami dle vlastního uvážení
b) Odpolední program si můžete na místě domluvit jen ve vybraných dnech
 přímo v zahraniční škole
c)      Zájezd můžeme připravit včetně každodenních/či občasných odpoledních
 výletů organizovaných zahraniční školou a zahrnout je předem do ceny
 zájezdu:

V CENĚ: cenovou nabídku připravíme na základě požadavků skupiny / Základní učební 
materiály, pokyny na cestu, pojištění CK proti úpadku dle zákona č.159/1999 Sb. Cena 
nezahrnuje kapesné na osobní potřeby – vstupy do památek a místní dopravu.

MALTA s výukou AJ - letecky

Min.počet účastníků: Letecký zájezd do Londýna  zorganizujeme na zakázku každé sku-
pince s minimálním počtem zájemců 10.

Věk: doporučujeme min. 16 let, kdy účastníci mohou již být zařazeni do mezinárodních 
skupin. Ověříme i věk od 12 let, jednalo by se však na výuku o uzavřenou skupinku.

Délka pobytu a termín: září-listopad, březen- květen, letní měsíce za příplatek / 6-9 dnů, 
nebo 15 denní včetně cesty.

Výuka: 20 lekcí AJ/týden rozdělené do 4 lekcí po 5 dnech, uzavřené skupinky, nebo mezi-
národní skupiny dle jazykové pokročilosti. U uzavřených skupin můžeme nabídnout méně 
lekcí např. 15 za týden.

Ubytování: v hostitelských rodinách po 2-3 studentech s plnou penzí = snídaně, oběd 
formou balíčku a večeře.

Doprava: letecky z Prahy, z Brna, z Ostravy, z Vídně, z Bratislavy, z Polska. Zajistíme i 
návazné autobusové spojení na letiště. Z letiště v Londýně můžeme za příplatek zajistit 
školní transfer do ubytování a zpět na odletu rovněž.

Pojištění: UNIQA léčebné výlohy v zahraničí, asistenční služba a storno pobytu.

Program:  program odpoledních aktivit si můžete sestavit samostatně. Jsou zde 3 možnosti:
a) Odpolední výlety si organizujete sami dle vlastního uvážení – pokud je
 doprovázející dospělá osoba znalá dané lokality – nebo Vám může být
 za příplatek přidělen organizační pracovník Albionu tzv. průvodce, který bude 
 skupině k dispozici po celou dobu pobytu.

b)     Odpolední program si můžete na místě domluvit jen ve vybraných dnech
 přímo v zahraniční škole
c)      Zájezd můžeme připravit včetně každodenních/či občasných odpoledních
 výletů organizovaných zahraniční školou a zahrnout je předem do ceny
 zájezdu.

V CENĚ: cenovou nabídku připravíme na základě požadavků skupiny / Základní učební 
materiály, pokyny na cestu, pojištění CK proti úpadku dle zákona č.159/1999 Sb. Cena 
nezahrnuje kapesné na osobní potřeby – vstupy do památek a místní dopravu.

LONDÝN  s výukou AJ - letecky


