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

CENTRE OF ENGLISH STUDIES - WORTHING
Worthing, Velká Británie
Škola nabízí dobrý poměr ceny a kvality poskytovaných služeb, nachází se v příjemném a bezpečném prostředí
přímořského města Worthingu na jihu Anglie.
V letošním roce škola podpořila 3 jazykovými kurzy projekt Jazykové kurzy v zahraničí Nadačního fondu Livie a
Václava Klausových, ve kterém umožňujeme mladým lidem z dětských domovů, pěstounských a sociálně
slabých rodin účast na jazykových kurzech v zahraničí.
https://www.ces-schools.com/english-schools/worthing

Rok založení jazykové školy:

1979

Silné stránky školy:

Dobrý poměr ceny a kvality poskytovaných služeb

Akreditace a kvalita:

British Council, English UK, ALTO, EAQUALS, IALC, ACELS

Velikost školy:

Velká - ve škole je 30 učeben

Prostředí:

Škola se nachází v příjemném a bezpečném prostředí přímořského
města Worthingu na jihu Anglie.

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné angličtiny ( A1, A2, B1, B2, C1 )
• Kombinovaný kurz angličtiny - skupinová a individuální výuka ( A1,
A2, B1, B2, C1 )
• Kombinovaný kurz všeobecné a obchodní angličtiny ( B1, B2, C1 )
• Kurz angličtiny pro mládež 12 - 17 let ( A1, A2, B1, B2, C1 )

Vyučovací hodina:

45 minut - pro názornější porovnání cen uvádíme na webových
stránkách počty hodin v hodinách 60 minut

Vstupní test:

Ve škole v den zahájení kurzu

Velikost skupin:

Maximum 15 účastníků

Věkové složení účastníků:

Kurzy pro dospělé od 16 let
Kurzy pro mládež 12 - 17 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

Program aktivit ve volném čase je v ceně kurzu

Data ubytování:

Ubytování je zajištěno od neděle předcházející zahájení vzdělávací
aktivity do soboty následující po ukončení vzdělávací aktivity

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné angličtiny
Cena kurzu

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

363 GBP

536 GBP

702 GBP

Cena kurzu

2 týdny

3 týdny

4 týdny

22,5 hodin týdně

521 GBP

770 GBP

1 017 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kombinovaný kurz angličtiny - skupinová a individuální výuka
Cena kurzu

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny ve skupině + 5 hodin s individuální
výukou

699 GBP 1 032 GBP 1 354 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kombinovaný kurz všeobecné a obchodní angličtiny
Cena kurzu

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin obchodní angličtiny

521 GBP 770 GBP 1 017 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí, kurz probíhá v červenci a srpnu
Kurz angličtiny pro mládež 12 - 17 let
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně + program aktivit ve volném čase

810 GBP

1 116 GBP

1 598 GBP

20,25 hodin týdně + program aktivit ve volném čase

971 GBP

1 427 GBP

1 944 GBP

Termíny kurzu: Kurz probíhá v období 17.6. - 16.8.2019 - je možné ho zahájit každé pondělí v tomto období

UBYTOVÁNÍ:
Hostitelská rodina - ceny v GBP týdně
2lůžkový pokoj, plná penze - pro kurzy Junior

150 GBP

1lůžkový pokoj, polopenze

149 GBP

Zápisné

50 GBP

Studijní materiály a učebnice

V ceně kurzu

Poplatek za zajištění ubytování

55 GBP

Státní svátky a prázdniny školy: 1.1., 19.4., 22.4., 6.5., 27.5., 26.8., 23.12. - 31.12.2019

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Lety na lince Praha - Londýn Gatwick zajišťuje společnosti Easyjet a Smartwings. Cena letenek je zpravidla od
4000 Kč za obousměrnou letenku včetně zavazadel k odbavení. Cena závisí na termínu cesty a zakoupení
letenky. Z ostatních letišť je doprava složitěkší a dražší.

Autobusová doprava Praha - Londýn a zpět
Autobusové jízdenky zajišťujeme u společnosti Regiojet. Cesta Praha - Londýn trvá přibližně 20 hodin. Cena
obousměrné jízdenky z Prahy je od 2500 Kč, pro mládež do 26 let sleva 10%, pro držitele karty ISIC sleva 15%.
Jízdenka z Brna je o 300 Kč dražší. Autobusy z Prahy do Londýna bývají často zpožděné, při zakoupení
návazných jízdenek předem doporučujeme počítat s časovou rezervou.
Železniční doprava Londýn Gatwick - Worthing a zpět
Jízdní řády Londýn - Worthing naleznete na https://www.thetrainline.com/. Jízdenky zajistíme na požádání.
Z letiště Gatwick do Worthingu můžete cestovat přímým vlakem, cesta trvá 43 minut, vlaky jezdí každou
hodinu, cena obousměrné jízdenky přibližně 34 GBP.
Osobní přijetí na letišti
Jazyková škola nabízí svým klientům osobní přijetí na letišti s dopravou autem do místa ubytování a zpět.
London Gatwick - Worthing 120 GBP / Heathrow 145 GBP / Stansted 180 GBP za 1 cestu / osobu - pro více osob
sdělíme na požádání
Doprava z vlakového nádraží ve Worthingu do místa ubytování
Z vlakovéhového nádraží ve Worthingu do místa ubytování doporučujeme použít taxi. Cena je dle vzdálenosti v
rozmezí 8 až 20 GBP.

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 GBP 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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