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BYRON BAY ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
Byron Bay, Austrálie
Jazyková škola se nachází v prostředí městečka Byron Bay s velmi unikátní atmosférou.
V jazykové škole pracuje Češka Alena, manželka majitele a ředitele školy, vždy ochotně pomůže se zajišťováním
kurzu i ubytování i v případě jakýchkoliv požadavků nebo problémů v průběhu pobytu.
Jazyková škola Byron Bay English Language School na YouTube.
Poznávací program v Austrálii

Ve spolupráci s Dovolená Austrálie zajistíme kombinaci jazykového kurzu a poznávacího programu v Austrálii klient si zvolí počet týdnů, typ a intenzitu kurzu, ubytování, požadavky na individuální poznávací program.
http://www.bbels.com.au

Rok založení jazykové školy:

1998

Akreditace a kvalita:

IALC, ACPET, NEAS Australia

Velikost školy:

Střední

Kurzy a jejich úroveň:

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

Maximum 15 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 18 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

Jazyková škola nabízí velkou škálu sportovní, kulturní a poznávací
aktivity ve volném čase

Data ubytování:

Od soboty / neděle předcházející zahájení kurzu do soboty / neděle
následující po ukončení kurzu

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné angličtiny
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

22,5 hodin týdně

430 AUD

860 AUD

1 290 AUD

1 720 AUD

15 hodin týdně

365 AUD

730 AUD

1 095 AUD

1 460 AUD

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

1 týden

2 týdny

20 hodin týdně

1 800 AUD

3 600 AUD

10 hodin týdně

900 AUD

1 800 AUD

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz všeobecné angličtiny + jóga
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 22,5 hodin všeobecné angličtiny + 4,5 hodin jógy

490 AUD 980 AUD 1 470 AUD 1 960 AUD

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz všeobecné angličtiny + surﬁng
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

týdně 15 hodin všeobecné angličtiny + 10 hodin surfování

555 AUD

1 110 AUD

Termíny kurzu: Každé pondělí, pro začátečníky v surfování první pondělí v měsíci

UBYTOVÁNÍ:
Hostitelská rodina - ceny v AUD týdně
1lůžkový pokoj, snídaně

230 AUD

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

285 AUD

Residence - ceny v AUD týdně
1lůžkový pokoj, bez stravy

285 AUD

* od 01.04.2018 do 31.08.2018 je cena ubytování 245 AUD

1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, bez stravy

330 AUD

* od 01.04.2018 do 31.08.2018 je cena ubytování 300 AUD

Zápisné

240 AUD

Studijní materiály a učebnice

70 AUD

Poplatek za zajištění ubytování

240 AUD

Státní svátky a prázdniny školy: Škola je uzavřena 1.1., 26.1., 30.3., 2.4., 25.4., 11.6., 6.8., 1.10., 21.12. - 31.12.2018, výuka
za tyto dny není nahrazena

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Časově nejvýhodnější je letecká doprava do Brisbane s 1 přestupem - v Dubaji mebo Singapuru. Cena letenek je
zpravidla od 27000 Kč za obousměrnou letenku včetně zavazadel k odbavení. Cena závisí na termínu cesty a
zakoupení letenky.

Osobní přijetí na letišti
Po dlouhé cestě doporučujeme osobní přijetí na letišti v Brisbane, dopravu autem do místa ubytování a zpět.na
letiště - 270 AUD za 1 cestu.

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 AUD 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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