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LIDEN & DENZ - MOSKVA
Základní informace o škole
Moskva, Rusko
Dle certiﬁkátů kvality nejlepší škola ruštiny v Rusku. Škola se nachází v centru města, výuka probíhá v moderně
vybavených učebnách.
Ve srovnání s cenami jazykové školy poskytujeme v roce 2018 2% slevu z ceny kurzu.
http://www.lidenz.ru

Rok založení jazykové školy:

1997

Silné stránky školy:

Dle certiﬁkátů kvality nejlepší škola ruštiny v Rusku

Akreditace a kvalita:

IALC, EAQUALS, Ruslania

Velikost školy:

Střední - kapacita 10 učeben

Prostředí:

Škola se nachází v historickém jádru města, výuka probíhá v moderně
vybavených učebnách.

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné ruštiny ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kurz ruštiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kombinované kurzy ruštiny - skupinová a individuální výuka ( A0, A1,
A2, B1, B2, C1, C2 )

Vyučovací hodina:

50 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 12 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 16 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

V ceně kurzu prohlídka města s průvodcem, další aktivity si účastníci
vybírají a hradí ve škole

Data ubytování:

Od neděle předcházející zahájení kurzu do neděle následující po
ukončení kurzu

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné ruštiny
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

16,67 hodin týdně

280 EUR

560 EUR

840 EUR

1 120 EUR

20,83 hodin týdně

360 EUR

720 EUR

1 080 EUR

1 440 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí, pro začátečníky jen ve vybraných termínech
Kurz ruštiny s individuální výukou
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

16,67 hodin týdně

780 EUR

1 560 EUR

25 hodin týdně

1 160 EUR

2 320 EUR

33,33 hodin týdně

1 455 EUR

2 910 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kombinované kurzy ruštiny - skupinová a individuální výuka
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

týdně 16,67 hodin ve skupině + 4,17 hodin s individuální výukou 530 EUR 1 060 EUR 1 590 EUR 2 120 EUR
týdně 16,67 hodin ve skupině + 8,33 hodin s individuální výukou 780 EUR 1 560 EUR 2 340 EUR 3 120 EUR
Termíny kurzu: Každé pondělí, pro začátečníky jen ve vybraných termínech

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

280 EUR

1lůžkový pokoj, snídaně

210 EUR

Residence - ceny v EUR týdně
Sdílený apartment, 1lůžkový pokoj, bez stravy

Zápisné

90 EUR

Studijní materiály a učebnice

V ceně kurzu

Poplatek za zajištění ubytování

Není požadován

220 EUR

1.1. - 5.1., 23.2., 8.3., 1.5., 9.5., 12.6., 4.11., 24.12. - 31.12.2018 - škola je uzavřena a výuka není nahrazena

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Přímé letenky Praha – Moskva, cena od 8000 Kč, závisí na termínu cesty a rezervace.
Osobní přijetí na letišti
V ceně ubytování v hostitelské rodině a sdíleném apartmentu je zahrnuta služba osobní přijetí na letišti při
příletu a následná doprava z letiště nebo nádraží do místa ubytování. Na požádání zajistí jazyková škola transfer
při zpáteční cestě na letiště nebo nádraží. Služba je poskytována za poplatek přibližně 30 EUR.

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.
Výpočet ceny v CZK: Cena EUR x kurz devizy prodej ČNB platný v den vystavení faktury. Zaplacení se předpokládá nejpozději 6
týdnů před zahájením kurzu na podkladě faktury s týdenní splatností. Jiný termín fakturace a forma úhrady (v GBP, EUR) mohou být
dohodnuty.
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