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OXFORD HOUSE COLLEGE - STRATFORD UPON
AVON
Stratford upon Avon, Velká Británie
Jazykovou školu Oxford House College ve Stratfordu nad Avonou doporučujeme klientům, kteří chtějí studovat
angličtinu v klidnějším místě v srdci Anglie. Prostředí malé školy umožňuje individuální přístup ke všem
účastníkům. Jazyková škola se nachází v blízkosti centra a řeky Avon.
http://www.ohcenglish.com/

Rok založení jazykové školy:

1974

Akreditace a kvalita:

English UK, British Council

Velikost školy:

Malá - kapacita 6 učeben

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné angličtiny ( A1, A2, B1, B2, C1 )
• Kurz angličtiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )

Vyučovací hodina:

60 minut

Vstupní test:

Studenti vyplňují test před odjezdem do zahraničí

Velikost skupin:

Maximum 16 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 16 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

Jazyková škola nabízí za příplatek volnočasové aktivity včetně výletů ve
volném čase s využitím vlastního minibusu školy.

Data ubytování:

Od neděle předcházející zahájení kurzu do neděle následující po
ukončení kurzu

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné angličtiny
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

13,75 hodin týdně, 12.30 - 15.30

195 GBP

390 GBP

585 GBP

780 GBP

22,92 hodin týdně, 9.00 - 14.00

250 GBP

500 GBP

750 GBP

1 000 GBP

27,5 hodin týdně, 9.00 - 15.30

320 GBP

640 GBP

960 GBP

1 280 GBP

13,75 hodin týdně, 9.00 - 12.00

215 GBP

430 GBP

645 GBP

860 GBP

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

1 týden

2 týdny

Cena kurzu

1 týden

2 týdny

13,75 hodin týdně

750 GBP

1 500 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí

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

185 GBP

1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, polopenze

215 GBP

1lůžkový pokoj, plná penze

230 GBP

1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, plná penze

260 GBP

xxx - ceny v GBP týdně

Zápisné

50 GBP

Studijní materiály a učebnice

35 GBP

Poplatek za zajištění ubytování

50 GBP

Státní svátky a prázdniny školy: 1.1. - 3.1., 10.4., 13.4., 8.5., 25.5., 31.8., 21.12. - 31.12.2020 - škola je uzavřena a výuka
není nahrazena

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Cena letenek do Londýna je zpravidla od 4000 Kč za obousměrnou letenku včetně zavazadel k odbavení.
Nejbližší letiště ke Stratfordu upon Avon je Birmingham, přímé lety Praha - Birmingham a zpět nabízí
Smartwings v neděli, cena letenek od 5000 Kč 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 - Stratford upon Avon a zpět
Jízdní řády Londýn - Stratford upon Avon naleznete na www.nationalexpress.com. Jízdenky zajistíme na
požádání.
Z autobusového nádraží Victoria do Stratford upon Avon můžete cestovat přímým autobusem, cesta trvá 3.30
hod, autobusy jezdí 3x denně. Z letiště Heathrow / Gatwick / Stansted / Luton do Stratfordu upon Avon existuje
autobusové spojení s přestupem v Coventry, Cheltenhamu nebo Victoria Coach Station, cesta trvá 5 až 6 hodin,
autobusy jezdí přibližně každé 3 hodiny. Jízdenky se kupují najednou pro obě cesty v pokladně na autobusovém
nádraží. Informaci o autobusových spojích ve Velké Británii naleznete na www.nationalexpress.com.
Přibližná cena obousměrných jízdenek od:

London Victoria - Stratford upon Avon 16 GBP
London Heathrow - Stratford upon Avon 33 GBP
London Gatwick - Stratford upon Avon 26 GBP
London Stansted – Stratford upon Avon 36 GBP
London Luton – Stratford upon Avon 27 GBP
Ceny jsou platné za předpokladu, že všechny jízdenky jsou koupeny najednou.
Železniční doprava Londýn - Stratford upon Avon a zpět
Z Londýna Euston nebo Marylebone je možno cestovat do Startfordu upon Avon většinou s 1 přestupem,
existuje i přímé spojení. Cesta trvá 2 - 3 hodiny, spojení je přibližně každou hodinu, cena v rozpětí 11 - 54 GBP
za obousměrnou jízdenku. Jízdní řád naleznete na https://www.thetrainline.com.
Železniční doprava Birmingham Airport - Stratford upon Avon a zpět
Z letiště v Birmingham je možno cestovat do Startfordu upon Avon s 1 přestupemí. Cesta trvá 1.30 hod, spojení
je přibližně každou hodinu, cena 25 GBP za obousměrnou jízdenku. Jízdní řád naleznete na
www.crosscountrytrains.co.uk.
Osobní přijetí na letišti
Osobní přijetí na letišti, doprava autem do místa ubytování a zpět.na letiště
Birmingham 100 GBP / Heathrow 180 GBP / Gatwick 205 GBP / Stansted 210 GBP / Luton 160 GBP za 1 osobu
za 1 cestu. Cenu transferů pro více osob cestujících společně 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 200 Kč. Autobusové jízdenky Regiojet zajišťujeme bez příplatku.
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