Jazyky v zahraničí s.r.o.
Palackého náměstí 320,284 01 Kutná Hora
tel: 606 870 433, info@jazyky-v-zahranici.cz
Aktuální informace a nabídky: www.jazyky-v-zahranici.cz

LAL - TORBAY - PAIGNTON
Torbay - Paignton, Velká Británie
Jazyková škola se nachází v přímořském městě Paignton, které je součástí Torbay. Mezi silné stránky školy patří
cenově výhodné ubytování ve vlastní residence blízko pláže, a 17 minut pěšky od školy. Škola není typickou
destinací pro mladé studenty - přibližně 30% účastníků je ve věkové kategorii 30+.
https://lalschools.com/adults/destination/torbay/

Rok založení jazykové školy:

1984

Akreditace a kvalita:

British Council, English UK

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné angličtiny ( A1, A2, B1, B2 )
• Intenzivní kurz angličtiny v malých skupinách ( A1, A2, B1, B2, C1 )
• Kurz angličtiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kurz obchodní angličtiny ( B1, B2, C1 )
• Kombinovaný kurz všeobecné a obchodní / ﬁnanční angličtiny ( B1,
B2, C1 )
• Kombinovaný kurz všeobecné angličtiny a profesní angličtiny
cestovního ruchu ( B1, B2, C1 )

Vyučovací hodina:

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

Vstupní test:

Online před zahájením kurzu

Velikost skupin:

Maximum 12 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 16 let, přibližně 30% účastníků je ve věkové kategorii
30+

E-learning:

Ano

Aktivity ve volném čase:

Program aktivit ve volném čase, podle typu aktivity zdarma nebo za
příplatek

Data ubytování:

Od neděle předcházející zahájení kurzu do neděle následující po
ukončení kurzu

Doprava - zajistíme na požádání:

Časově a cenově nejvýhodnější doprava: letecky na Heathrow +
transfer do Paigntonu zajištěný školou

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné angličtiny
Všeobecně jazykový kurz vytváří solidní základy znalosti cizího jazyka. Zahrnuje studium gramatických struktur
a rozvoj slovní zásoby, procvičuje dovednosti ústního a písemného projevu a porozumění čtenému a slyšenému
textu. Důležitou součástí je konverzace a aktivní užívání jazyka.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

235 GBP

470 GBP

705 GBP

940 GBP

22,5 hodin týdně

295 GBP

590 GBP

885 GBP

1 180 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí

Rozvrh výuky
15 hodin týdně: 9.00 - 10.30, 11.00 - 12.30
Intenzivní kurz angličtiny v malých skupinách
Všeobecně jazykový kurz vytváří solidní základy znalosti cizího jazyka. Zahrnuje studium gramatických struktur
a rozvoj slovní zásoby, procvičuje dovednosti ústního a písemného projevu a porozumění čtenému a slyšenému
textu. Důležitou součástí je konverzace a aktivní užívání jazyka. Kurz probíhá v malých skupinách maximálně 6
účastníků.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

22,5 hodin týdně

440 GBP

880 GBP

1 320 GBP

1 760 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí

Kurz angličtiny s individuální výukou
Individuální výuka představuje vysoce intenzivní, pružně přizpůsobované a efektivní studium jazyka bez
jakýchkoliv ztrát cenného času pro nejnáročnější klienty. Program je připraven dle jejich speciﬁckých potřeb a
předem zadaných požadavků.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

7,5 hodin týdně

500 GBP

1 000 GBP

15 hodin týdně

1 000 GBP

2 000 GBP

22,5 hodin týdně

1 500 GBP

3 000 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí

Kurz obchodní angličtiny
Intenzivní kurz angličtiny, jehož cílem je zdokonalení komunikace v obchodním a profesním kontextu - hlavními
tématy jsou telefonické rozhovory a elektronická komunikace, jazykové dovednosti vyjednávání a obchodních
schůzek, marketingu a mezinárodního obchodu.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

345 GBP

690 GBP

1 035 GBP

1 380 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí

Kombinovaný kurz všeobecné a obchodní / ﬁnanční angličtiny
Kombinovaný kurz zahrnuje všeobecnou angličtinu v mezinárodních skupinách dopoledne a hodiny obchodní a
ﬁnanční angličtiny odpoledne.

Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 7,5 hodin obchodní a ﬁnanční 315 GBP 630 GBP 945 GBP 1 260 GBP
angličtiny
Termíny kurzu: Každé pondělí

Kombinovaný kurz všeobecné angličtiny a profesní angličtiny cestovního ruchu
Kombinovaný kurz zahrnuje všeobecnou angličtinu v mezinárodních skupinách dopoledne a hodiny
profesní angličtiny odpoledne.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

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

315 GBP 630 GBP 945 GBP 1 260 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí

UBYTOVÁNÍ:
Jazyková čkola nabízí ubytování v hostitelských rodinách a residence Twenty9.
Residence Twenty9 je blízko pláže, 17 minut chůze od školy. Poskytuje ubytování v 1lůžkových a 2lůžkových
pokojích, s vlastním příslušenstvím, včetně snídaně, společná kuchyně je k dispozici denně od 12 do 22 hodin.
Na požádání škola zajistí hotelové ubytování.
Hostitelská rodina - ceny v GBP týdně
1lůžkový pokoj, snídaně

110 GBP

* od 20.06.2021 do 22.08.2021 je cena ubytování 130 GBP

1lůžkový pokoj, polopenze

145 GBP

* od 20.06.2021 do 22.08.2021 je cena ubytování 165 GBP

1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, snídaně

145 GBP

* od 20.06.2021 do 22.08.2021 je cena ubytování 165 GBP

1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, polopenze

180 GBP

* od 20.06.2021 do 22.08.2021 je cena ubytování 200 GBP

Residence Twenty9 - ceny v GBP týdně
1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, snídaně
* od 20.06.2021 do 22.08.2021 je cena ubytování 225 GBP

Zápisné

70 GBP

Studijní materiály a učebnice

30 GBP

Poplatek za zajištění ubytování

35 GBP

Státní svátky a prázdniny školy: 1.1. - 4.4., 3.5., 31.5., 20.12. - 31.12.2021

Mezinárodní složení účastníků: dle poslední statistiky školy 43% účastníků z evropských zemí.

190 GBP

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Časově nejvýhodnější je letecká doprava Heathrow, kam směřují lety s British Airways, a odkud jezdí přímé
autobusy do Torquay. Cena letenek je zpravidla od 4000 Kč za obousměrnou letenku včetně zavazadel k
odbavení. Cena závisí na termínu cesty a zakoupení letenky.
Nejbližší letiště je Bristol, kam směřují lety Easyjet z Prahy, cena od 6000 Kč za obousměrnou letenku včetně
zavazadel k odbavení. Lety jsou v nevhodné časy - přílet pozdě večer a odlet brzy ráno - pro dopravu do /
Torquay je třeba použít taxi.
Letenky z Ostravy, Brna, Pardubic směřují na Londýn Stansted, což je z hlediska návazné dopravy ve Velké
Británii méně výhodné.
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.
Osobní přijetí na letišti
Osobní přijetí na letišti, doprava do Torbay a zpět na letiště - Heathrow 75 GBP při příletu, 50 GBP při odletu.
Pro ostatní letiště sdělíme na požádání.

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 300 Kč. Autobusové jízdenky Regiojet zajišťujeme bez příplatku.
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