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

ALPHA COLLEGE OF ENGLISH
Dublin, Irsko
Škola v centru Dublinu nabízí kvalitní výuku všeobecné i obchodní angličtiny pod vedením plně kvaliﬁkovaných
učitelů, i přátelskou atmosféru a individuální přístup ke všem účastníkům kurzů.
https://alphacollege.com/

Rok založení jazykové školy:

1989

Akreditace a kvalita:

IALC, EAQUALS, MEI

Velikost školy:

Střední

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné angličtiny ( A1, A2, B1, B2, C1, C2, A0 )
• Kurz angličtiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kombinovaný kurz všeobecné a profesní angličtiny ( B1, B2, C1, C2 )
• Kurz angličtiny pro účastníky 50+ ( A2, B1, B2, C1 )

Vyučovací hodina:

Dopolední výuka 55 minut, odpolední výuka 50 minut, individuální
výuka 60 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 14 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimum 16 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

Program aktivit ve volném čase, podle typu aktivity zdarma nebo 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

18,33 hodin týdně

260 EUR

520 EUR

780 EUR

1 000 EUR

22,5 hodin týdně

315 EUR

630 EUR

945 EUR

1 200 EUR

26,67 hodin týdně

370 EUR

740 EUR

1 110 EUR

1 400 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí, pro začátečníky pouze 1.7.2019, pro úroveň C2 pouze od 8.7.2019
Kurz angličtiny s individuální výukou
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

Cena kurzu

1 týden

2 týdny

20 hodin týdně

1 400 EUR

2 800 EUR

30 hodin týdně

2 100 EUR

4 200 EUR

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

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 18,33 hodin ve skupině + 4 hodiny profesní angličtiny s
individuální výukou

540 EUR 1 080 EUR 1 620 EUR 2 120 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz angličtiny pro účastníky 50+
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

15 hodin týdně + odpolední program aktivit

365 EUR

720 EUR

Termíny kurzu: 2týdenní kurzy od 17.6., 2.9.2019

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

190 EUR

* od 30.06.2019 do 31.08.2019 je cena ubytování 200 EUR

Executive, 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, polopenze ve všední dny, plná penze o víkendu

220 EUR

* od 30.06.2019 do 31.08.2019 je cena ubytování 230 EUR

Residence - ceny v EUR týdně
Beckett House, 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, wiﬁ, bez stravy, 5 minut chůze od školy, v
období 16.6. - 31.8.2019

Zápisné

75 EUR

Studijní materiály a učebnice

V ceně kurzu

Poplatek za zajištění ubytování

Není požadován

295 EUR

Státní svátky a prázdniny školy: 1.1. - 4.1., 18.3., 22.4., 6.5., 3.6., 5.8., 28.10., 23.12. - 31.12.2019 - škola je uzavřena a
výuka není nahrazena - místo výuky škola nabízí exkurze

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Přímé lety zajišťují společnosti Aer Lingus a Ryanair. Cena obousměrné letenky od 4500 Kč včetně zavazadel k
odbavení.
Osobní přijetí na letišti
Osobní přijetí na letišti v Dublinu, doprava autem do místa ubytování a zpět.na letiště - 70 EUR za 1 cestu. V
případě, že cestují 2 osoby společně, je cena 45 EUR za 1 cestu / osobu.

Doprava z letiště do místa ubytování a zpět
Pro dopravu z letiště do hostitelské rodiny je možno použít taxi, podle místa ubytování je cena přibližně 40 EUR
Z letiště v Dublinu do hostitelské rodiny je možno také cestovat hromadnou dopravou, jedna cesta stojí přibližně
10 EUR. Z letiště jezdí autobusy číslo 747 a 748 na Centrální autobusové nádraží, dále autobusem podle místa
ubytování.
Informace o městské dopravě v Dublinu:
www.dublinbus.ie

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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