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

HILDERSTONE COLLEGE
Broadstairs, Velká Británie
Velmi kvalitní kurzy všeobecné a profesní angličtiny určené především motivovaným dospělým klientům.
Příjemné prostředí v historické budově v centru anglického přímořského letoviska Broadstairs, asi 800 m od
pláže. Studovna je otevřena pro účastníky kurzů do pozdních večerních hodin.
http://www.hilderstone.ac.uk/

Rok založení jazykové školy:

1970

Akreditace a kvalita:

IALC, English UK, British Council

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 )
• Creative Teaching and Culture - kombinovaný kurz pro učitele
angličtiny ( B2, C1 )
• CLIL (Content and Language Integrated Learning) - kombinovaný kurz
pro učitele angličtiny ( B2, C1 )
• Cambridge CAE Preparation for Teachers - jazykový kurz pro učitele (
B2, C1 )

Vyučovací hodina:

60 minut

Vstupní test:

Ve škole v den zahájení kurzu V případě kurzů s individuální výukou
Needs Analysis a předběžný test

Velikost skupin:

Průměr 8, maximum 12 účastníků ve skupině

Věkové složení účastníků:

Od 16 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

Zdarma aktivity ve škole, další aktivity a výlety 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

21 hodin týdně

310 GBP

596 GBP

894 GBP

1 192 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí

Kombinované kurzy angličtiny - skupinová a individuální výuka
Cena kurzu

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 21 hodin ve skupině + 4 hodiny s individuální výukou

996 GBP 1 494 GBP 1 992 GBP

týdně 21 hodin ve skupině + 2 hodiny s individuální výukou

796 GBP 1 194 GBP 1 592 GBP

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

1 týden

2 týdny

21 hodin týdně

1 260 GBP

2 520 GBP

15 hodin týdně

900 GBP

1 800 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Creative Teaching and Culture - kombinovaný kurz pro učitele angličtiny
Informace o kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

1 týden

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 6 hodin metodiky + 4 hodiny aktivit ve volném
čase

320 GBP 640 GBP

Od 01.07.2019 do 31.08.2019

390 GBP

2 týdny

780 GBP

Termíny kurzu: 2týdenní cykly od 7.1., 8.7., 22.7., 5.8.2019
CLIL (Content and Language Integrated Learning) - kombinovaný kurz pro učitele angličtiny
Informace o kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

1 týden

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 6 hodin metodiky + 4 hodiny aktivit ve volném
čase

320 GBP 640 GBP

Od 01.07.2019 do 31.08.2019

390 GBP

2 týdny

780 GBP

Termíny kurzu: 2týdenní cykly od 7.1., 8.7., 22.7., 5.8.2019
Cambridge CAE Preparation for Teachers - jazykový kurz pro učitele
Informace o kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

1 týden

21 hodin týdně + 4 hodiny aktivit ve volném čase

320 GBP

Termíny kurzu: 1týdenní cykly od 19.2., 19.11.2018
18.2., 18.11.2019

UBYTOVÁNÍ:
Hostitelská rodina - ceny v GBP týdně
1lůžkový pokoj, polopenze ve všední dny, plná penze o víkendu

144 GBP

Zápisné

80 GBP

Studijní materiály a učebnice

V ceně kurzu

Poplatek za zajištění ubytování

Není požadován

Státní svátky a prázdniny školy: 1.1. - 4.1., 22.4., 6.5., 27.5., 26.8., 23.12. - 31.12.2019 - škola je uzavřena a výuka není
nahrazena - místo výuky škola nabízí zdarma exkurze

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Pro dopravu do Londýna je možno použít kterýkoliv letecký spoj, návazná doprava je vždy s jedním přestupem.
Z letiště Heathrow je možno cestovat na autobusové nádraží Victoria metrem, z ostatních letišť autobusem. Z
autobusového nádraží Victoria jezdí přímé autobusy do Broadstairs..
Letecká doprava
Cena letenek je zpravidla od 4000 Kč za obousměrnou letenku včetně zavazadel k odbavení. Cena závisí na
termínu cesty a zakoupení letenky.
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.
Autobusová doprava Londýn - Broadstairs a zpět
Jízdní řády Londýn - Broadstairs naleznete na www.nationalexpress.com. Jízdenky zajistíme na požádání.
Z autobusového nádraží Victoria do Broadstairs můžete cestovat přímým autobusem, cesta trvá 2.45 hodin,
autobusy jezdí každé 2 hodiny. Z letiště Heathrow / Gatwick / Stansted / Luton do Broadstairs existuje
autobusové spojení s přestupem na autobusovém nádraží Victoria v centru Londýna, cesta trvá 4 až 6 hodin,
autobusy jezdí každé 2 hodiny. Jízdenky se kupují najednou pro obě cesty na všechny spoje v pokladně na
autobusovém nádraží nebo předem na internetu na uvedených webových stránkách.
Přibližná cena obousměrných jízdenek od :
London Victoria - Broadstairs 11 GBP
London Heathrow - Broadstairs 23 GBP
London Gatwick – Broadstairs 31 GBP
London Stansted – Broadstairs 33 GBP
London Luton – Broadstairs 32 GBP
Ceny jsou platné za předpokladu, že všechny jízdenky jsou koupeny najednou.
Vlaková doprava Gatwick - Broadstairs
Z letiště Gatwick existuje do Broadstairs dvakrát za hodinu vlakové spojení s jedním přestupem - v Londýně.
Cesta trvá přibližně 3 hodiny, cena od 55 GBP za obousměrnou jízdenku.
Osobní přijetí na letišti
Osobní přijetí na letišti, doprava autem do místa ubytování a zpět.na letiště - cena 130 GBP za 1 cestu. Služba je
povinná pro účastníky mladší 18 let.
Doprava z autobusové zastávky v Broadstairs do místa ubytování

Z autobusové zastávky v Broadstairs 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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