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Veškeré pobyty v zahranií od CK ALBION MORAVIA jsou pojištny pro pÛípad úpadku dle zákona .159/1999 Sb.

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

Odpolední program

SKUPINOVÝ LETNÍ
JAZYKOVÝ POBYT

Na organizování odpoledního programu se podílí
ásten škola, ale hlavn pròvodci, kteÛí skupinu doprovázejí. Program je sestaven tak, aby zahrnoval co nejvíce zajímavých míst v blízkém i vzdálenjším okolí, a byl
pro leny skupiny zajímavý a pouný. Odpolední program
je organizován pro celou skupinu.

ANGLIE - dti a mládež

Letní jazykový pobyt
pro rodie a dti - Sluníko
Skupinový letní jazykový pobyt ve Velké Británii
pro dti a mládež tzv. Sluníko
PÛipravili jsme pro Vás jazykový pobyt v krásném klidném pÛímoÛském letovisku Hastings jižní pobÛeží Anglie. Tato nabídka je urena jak dtem a mládeži do 17 let.
Za velmi pÛíznivou cenu mohou Vaše dti dva týdny na anglickém pobÛeží, zdokonalit se
v anglickém jazyce, poznat místní kulturu a zvyky a navštívit zajímavá místa. Dti mohou
cestovat bez doprovodu rodiò - již od 12 let!

CENA 2019

2 týdny

pobyt pro dti

28 870 K*

Základní informace

CENA ZAHRNUJE
ʛ dopravu zahraniním autobusem
ʛ trajekt Calais-Dover-Calais
ʛ ubytování v hostitelské rodin na 12 nocí,
plná penze (obd formou balíku)
ʛ 40 lekcí anglického jazyka za dva týdny
ʛ odpolední aktivity každý den i bhem víkendu
ʛ kompletní pojištní léebných výloh v zahranií
vetn pojištní na storno
ʛ pròvodce po celou dobu cesty i pobytu
ʛ informaní balíek na cestu a služby
agentury ALBION

VK:

min. 12 let

UBYTOVÁNÍ:

hostitelská rodina, plná penze

DOPRAVA:
TERMÍN:

zahraniní autobus
29.6. - 13.7. 2019

Hastings
PÛímoÛské letovisko na jihu Anglie je považováno na ideální místo ke studiu jazyka. Klidná
atmosféra, pÛátelští lidé a etné parky dlají z tohoto msta ideální místo na zdokonalování
se v jazyce a zároveÇ je Hastings obklopen spoustou zajímavých a významných míst. Nachází se kousek od centra jižního pobÛeží - Brightonu a asi hodinu cesty od Londýna. Zdejší
lidé jsou známí pro svou pohostinností a v námi zajištných hostitelských rodinách se budete cítit skuten „jako doma”.

a mládež ve vku 12-17 let

Škola
Výuka je zajištna ve škole Embassy Hastings kousek od stÛedu msta a to v dopoledních nebo odpoledních hodinách. První den ve škole obdržíte test, na jehož základ budete
rozÛazeni do mezinárodních skupin odpovídajících Vaší jazykové úrovni. Intenzita výuky
je 20 vyuovacích hodin týdn, tedy 40 vyuovacích hodin za pobyt. Výuka je zamÛena na gramatiku, poslech, psaní a hlavn na konverzaci. Tu si také mòžete procviit i pÛi
rozhovorech s ostatními studenty z jiných zemí bhem posezení ve školní zahrad nebo
spoleenské místnosti. Studentòm je k dispozici obsáhlá knihovna a pÛístup na internet.

Léto jak má být:
odpoinek, pÛátelská atmosféra,
poznávání, moÛe a studium anglitiny…
a to vše za super cenu!!

Ubytování a strava
Nejlepším doplÇkem ke studiu anglitiny je ubytování v hostitelské rodin. Jenom tak si
mòžete vdomosti nabyté v kurzu ovÛit a procviit v praxi a zároveÇ máte možnost poznat
život v jiné zemi. Ubytování ve vybraných hostitelských rodinách je zajištno po 2-3 studentech. Rodina Vám krom pokoje a vlídného pÛijetí poskytne i stravu formou plné penze. Ta
se skládá ze snídan (napÛ. toast s marmeládou, corn ßakes nebo vajíka), obdu formou
balíku (sandwich, ovoce, brambòrky, nápoj) a veeÛe (zde mòžete oekávat jídlo podobné
našemu, tstoviny, maso s pÛílohou apod.).

*Cena bude pÛepoítána dle aktuálního kurzu GBP
v den úhrady zájezdu.

