Jazyky v zahraničí s.r.o.
Kouřimská 303,28401 Kutná Hora
tel: 327 513 005, 606 870 433, info@jazyky-v-zahranici.cz
Aktuální informace a nabídky: www.jazyky-v-zahranici.cz

CORK ENGLISH WORLD
Cork, Irsko
Studium angličtiny v Irsku představuje zajímavou variantu především pro ty, kteří již znají Velkou Británii a chtějí
si dále rozšiřovat své jazykové znalosti v jiném prostředí. Jazyková škola nabízí ubytování v residence v
sousedství školy.
https://www.cew.ie/

Rok založení jazykové školy:

1988

Akreditace a kvalita:

ACELS

Velikost školy:

Střední

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné angličtiny ( A1, A2, B1, B2, C1 )
• Kombinované kurzy angličtiny - skupinová a individuální výuka ( A1,
A2, B1, B2, C1 )
• Kurz angličtiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• English Language Training and Irish Culture - kombinovaný kurz pro
učitele ( B1, B2, C1, C2 )

Vyučovací hodina:

60 minut

Vstupní test:

Ve škole v den zahájení kurzu

Velikost skupin:

Maximum 12 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 18 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

Aktivity jsou součástí kurzu, další dle výběru účastníka za příplatek

Data ubytování:

Od neděle předcházející zahájení kurzu do soboty následující po
ukončení kurzu

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné angličtiny
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

20 hodin týdně

224 EUR

448 EUR

672 EUR

880 EUR

15 hodin týdně (12.45 - 16.00)

120 EUR

240 EUR

360 EUR

480 EUR

15 hodin týdně (9.00 - 12.15)

175 EUR

350 EUR

525 EUR

690 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kombinované kurzy angličtiny - skupinová a individuální výuka

Cena kurzu

1 týden

2 týdny

týdně 20 hodin ve skupině + 5 hodin s individuální výukou

705 EUR

1 375 EUR

týdně 20 hodin ve skupině + 15 hodin s individuální výukou

1 200 EUR

2 360 EUR

týdně 20 hodin ve skupině + 10 hodin s individuální výukou

990 EUR

1 925 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz angličtiny s individuální výukou
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

15 hodin týdně

770 EUR

1 550 EUR

20 hodin týdně

1 050 EUR

2 050 EUR

25 hodin týdně

1 300 EUR

2 550 EUR

30 hodin týdně

1 550 EUR

3 050 EUR

35 hodin týdně

1 800 EUR

3 550 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
English Language Training and Irish Culture - kombinovaný kurz pro učitele
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

2 týdny

30 hodin týdně

700 EUR

Termíny kurzu: 2týdenní kurz od 22.7.2019

UBYTOVÁNÍ:
Hostitelská rodina - ceny v EUR týdně
1lůžkový pokoj, polopenze

189 EUR

1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, polopenze, ráno transfer do školy

294 EUR

Residence - ceny v EUR týdně
Deans Hall, 1lůžkový pokoj, bez stravy, wiﬁ, 1 minutu chůze od školy, od poloviny června do
poloviny srpna

150 EUR

EazyCork - 1lůžkový pokoj, bez stravy, wiﬁ, na několika místech v Corku, minimálně 2 týdny

160 EUR

Zápisné

50 EUR

Studijní materiály a učebnice

V ceně kurzu

Poplatek za zajištění ubytování

Není požadován

Státní svátky a prázdniny školy: 1.1., 18.3., 22.4., 6.5., 3.6., 5.8., 28.10., 16.12. - 31.12.2019 - škola je uzavřena a výuka
není nahrazena

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Přímé lety do Dublinu zajišťují společnosti Aer Lingus a Ryanair. Cena obousměrné letenky od 4500 Kč včetně
zavazadel k odbavení.
Doprava z letiště v Dublinu do Corku a zpět
Z letiště v Dublinu existuje přímé autobusové spojení společnosti Aircoach do Galway Coach Park. Cesta trvá
3.30 hodin, autobus jezdí každou hodinu. Informace naleznete na www.gobus.ie. Cena obousměrné jízdenky je
28 EUR.
Do Corku je také možné cestovat letecky s 1 přestupem, zpravidla v Amsterodamu nebo Londýně - cena
obousměrné letenky od 8000 Kč včetně zavazadel k odbavení.
Doprava z autobusového nádraží do místa ubytování a zpět
Pro dopravu z autobusového nádraží do hostitelské rodiny doporučujeme použít taxi.
Osobní přijetí na letišti
Osobní přijetí na letišti v Corku, doprava autem do místa ubytování - 55 EUR. Účastníci ubytovaní v hostitelské
rodině mají oba transfery v době od 10.00 - 23.00 zdarma.

Jazyky v zahraničí s.r.o. je oprávněna informovat klienty z České Republiky, po všech stránkách zajistit studium v této škole a
přijímat úhrady za výuku a ubytování. Za tyto služby neúčtuje žádné příplatky, ceny odpovídají cenám jazykové školy a jsou
uplatněny veškeré slevy aktuálně nabízené jazykovou školou.
Výpočet ceny v CZK: Cena EUR x kurz ČNB platný v den vystavení faktury. Zaplacení se předpokládá 6 týdnů před zahájením
kurzu dle faktury s týdenní splatností. Jiný termín fakturace a forma úhrady (v GBP, EUR) mohou být dohodnuty.
Na přání účastníka kurzu zajistíme také leteckou, železniční nebo autobusovou dopravu na kurz v zahraničí a zpět. Za zajištění
letenek připočítáváme 400 Kč, u nízkonákladových letenek kupovaných na internetu 600 Kč. Za zajištění autobusových a vlakových
jízdenek v zahraničí připočítáváme 200 Kč. Autobusové jízdenky Regiojet zajišťujeme bez příplatku.
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