
P ipravili jsme pro Vás jazykový pobyt v krásném klidném p ímo ském letovisku Hastings - 
jižní pob eží Anglie. Tato nabídka je ur ena jak d tem a mládeži do 17 let.
Za velmi p íznivou cenu mohou Vaše d ti dva týdny na anglickém pob eží, zdokonalit se 
v anglickém jazyce, poznat místní kulturu a zvyky a navštívit zajímavá místa. D ti mohou 
cestovat bez doprovodu rodi  - již od 12 let!

Základní informace

V K: min. 12 let

UBYTOVÁNÍ: hostitelská rodina, plná penze

DOPRAVA: zahrani ní autobus

TERMÍN: 29.6. - 13.7. 2019

Hastings
P ímo ské letovisko na jihu Anglie je považováno na ideální místo ke studiu jazyka. Klidná 
atmosféra, p átelští lidé a etné parky d lají z tohoto m sta ideální místo na zdokonalování 
se v jazyce a zárove  je Hastings obklopen spoustou zajímavých a významných míst. Na-
chází se kousek od centra jižního pob eží - Brightonu a asi hodinu cesty od Londýna. Zdejší 
lidé jsou známí pro svou pohostinností a v námi zajišt ných hostitelských rodinách se bu-
dete cítit skute n  „jako doma”.

Škola
Výuka je zajišt na ve škole Embassy Hastings kousek od st edu m sta a to v dopoled-
ních nebo odpoledních hodinách. První den ve škole obdržíte test, na jehož základ  budete 
roz azeni do mezinárodních skupin odpovídajících Vaší jazykové úrovni. Intenzita výuky 
je 20 vyu ovacích hodin týdn , tedy 40 vyu ovacích hodin za pobyt. Výuka je zam e-
na na gramatiku, poslech, psaní a hlavn  na konverzaci. Tu si také m žete procvi it i p i
rozhovorech s ostatními studenty z jiných zemí b hem posezení ve školní zahrad  nebo 
spole enské místnosti. Student m je k dispozici obsáhlá knihovna a p ístup na internet.

Ubytování a strava
Nejlepším dopl kem ke studiu angli tiny je ubytování v hostitelské rodin . Jenom tak si 
m žete v domosti nabyté v kurzu ov it a procvi it v praxi a zárove  máte možnost poznat 
život v jiné zemi. Ubytování ve vybraných hostitelských rodinách je zajišt no po 2-3 studen-
tech. Rodina Vám krom  pokoje a vlídného p ijetí poskytne i stravu formou plné penze. Ta 
se skládá ze snídan  (nap . toast s marmeládou, corn ß akes nebo vají ka), ob du formou 
balí ku (sandwich, ovoce, bramb rky, nápoj) a ve e e (zde m žete o ekávat jídlo podobné 
našemu, t stoviny, maso s p ílohou apod.).

Skupinový letní jazykový pobyt ve Velké Británii
pro d ti a mládež tzv. Sluní ko

Doprava
Zahrani ním luxusním autobusem s DVD, WC,
klimatizací. V cen  je i trajekt Calais - Dover - Calais.

Odpolední program
Na organizování odpoledního programu se podílí 

áste n  škola, ale hlavn  pr vodci, kte í skupinu do-
provázejí. Program je sestaven tak, aby zahrnoval co ne-
jvíce zajímavých míst v blízkém i vzdálen jším okolí, a byl 
pro leny skupiny zajímavý a pou ný. Odpolední program 
je organizován pro celou skupinu.

CENA 2019  2 týdny

pobyt pro d ti  28 870 K *

a mládež ve v ku 12-17 let

CENA ZAHRNUJE

 dopravu zahrani ním autobusem
 trajekt Calais-Dover-Calais
 ubytování v hostitelské rodin  na 12 nocí,

 plná penze (ob d formou balí ku)
 40 lekcí anglického jazyka za dva týdny
 odpolední aktivity každý den i b hem víkendu
 kompletní pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í

 v etn  pojišt ní na storno
 pr vodce po celou dobu cesty i pobytu
 informa ní balí ek na cestu a služby

 agentury ALBION

Léto jak má být:

odpo inek, p átelská atmosféra,

poznávání, mo e a studium angli tiny…

a to vše za super cenu!!

Letní jazykový pobyt
pro rodi e a d ti - Sluní ko

*Cena bude p epo ítána dle aktuálního kurzu GBP

v den úhrady zájezdu. 
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SKUPINOVÝ LETNÍ
JAZYKOVÝ POBYT

ANGLIE - d ti a mládež


