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CO VÁM NABÍZÍME

• Kvalitní jazykovou výuku v profesionálním prostředí našich partnerských škol
• Širokou nabídku jazyků a destinací
• Programy pro studenty všech jazykových úrovní
• Začátky kurzů každé pondělí kdykoli v průběhu roku
• Asistenci během pobytu
• Záruku rychlého zlepšení Vašich jazykových znalostí
• Mezinárodní atmosféru
• Doprovodný program během pobytu v zahraničí
• Komplexní zajištění jazykového studia včetně dopravy a pojištění

JAZYKOVÉ KURZY

• Trvání od 1 do 52 týdnů
• Intenzita studia od 10 do 50 hodin týdně
• Studijní skupiny od 4 do 15 studentů
• Všechny jazykové úrovně (začátečníci až velmi pokročilí)
• Skupinová i individuální výuka, tematicky zaměřené kurzy

V CENĚ KURZU JE ZAHRNUTO (pokud není uvedeno jinak)

• Registrační poplatek
• Rozřazovací test
• Výuka
• Učebnice a výukové materiály
• Závěrečný certifikát a doklad o absolvování kurzu
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DOPRAVA A POJIŠTĚNÍ

V případě zájmu pro Vás rádi zajistíme dopravu do místa pobytu a zpět včetně transferů z a na letiště. 
Jakmile nám sdělíte data svého plánovaného pobytu, připravíme pro Vás kalkulaci dopravy a transferu. Pokud 
nabídku akceptujete, připočteme jejich cenu k ceně za jazykový pobyt. Nabízíme také možnost sjednání 
cestovního pojištění.

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

Partnerské školy připravují v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech pro své studenty bohatý 
volnočasový program. Ten Vám umožní lépe poznat navštívenou zemi i spolužáky a odnést si ze svého 
pobytu spoustu zážitků. V závislosti na poloze a kultuře destinace organizují školy prohlídky města, návštěvy 
divadel, muzeí, galerií nebo restaurací. Zúčastnit se můžete také sportovních aktivit, lekcí tance, vaření 
nebo celodenních exkurzí do okolí.

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ

• Kontaktujte nás na tel.: 739 540 930, e-mailu: pobyty@caledonianschool.cz nebo přes online formulář 
na www.zahranicnikurzy.caledonianschool.cz.

• Zašleme Vám e-mailem podrobnosti o kurzu, cenovou kalkulaci a domluvíme se s Vámi na veškerých 
detailech.

• Připravíme pro Vás návrh smlouvy a po jejím podpisu Vám zašleme zálohovou fakturu pro úhradu 30 % 
z ceny kurzu.

• Po úhradě zálohy závazně potvrdíme kurz, ubytování, případně dopravu a pojištění.
• Čtyři týdny před začátkem kurzu je zapotřebí uhradit doplatek ve výši 70 % z ceny kurzu.
• Dva týdny před začátkem kurzu Vám zašleme nebo předáme veškeré materiály potřebné pro cestu.
 
Naše jazykové kurzy v zahraničí jsme schopni pro Vás zajistit také expresně za 1 až 2 týdny.
Z hlediska kapacity škol však doporučujeme kurzy objednávat s co největším předstihem.

2



PŘEHLED JAZYKOVÝCH KURZŮ

KURZ OBECNÉHO JAZYKA

Hlavním cílem kurzu obecného jazyka je zlepšit Vaše komunikační dovednosti. Lekce jsou vedeny 
zábavnou formou, výuka probíhá za pomoci zajímavých aktivit, učebnic a dalších výukových materiálů 
(noviny, časopisy a internetové zdroje). Kurz rozvíjí všechny složky jazyka (gramatika, slovní zásoba, 
porozumění textu a písemný projev), velký důraz je kladen zejména na konverzaci.
K dispozici jsou různé intenzity kurzů:

10 lekcí týdně – Kurz je vhodný pro studenty, kteří jedou do dané země primárně na dovolenou, ale chtějí 
se kromě odpočinku věnovat i studiu jazyka.

20 lekcí týdně – kurz je vhodný pro studenty, kteří chtějí zlepšit své jazykové dovednosti, ale zároveň mít 
volná odpoledne, trávit čas s přáteli a poznávat místní kulturu a památky.

25 lekcí týdně – kurz je vhodný pro studenty, kteří chtějí intenzivněji pracovat na rozvoji jazykových znalostí, 
ale zároveň mít čas na poznávání místní kultury a památek.

30 lekcí týdně – kurz doporučujeme studentům, kteří chtějí intenzivně pracovat na zlepšení svých 
dovedností a udělat velký pokrok za krátký čas.

KURZ OBECNÉHO JAZYKA V MINI SKUPINĚ

Výuka probíhající v malé skupině (průměrně 4–6 osob) umožní individuálnější přístup a rychlejší pokrok.
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INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Individuální výuka je vhodná pro studenty, kteří se chtějí velmi intenzivně věnovat studiu jazyka a udělat 
rychlý pokrok za krátkou dobu. Lektor se v rámci individuálních lekcí zaměří přímo na Vaše přání a potřeby. 
Kromě obecného jazyka se lze v individuálních lekcích věnovat také obchodnímu jazyku nebo odborným 
slovíčkum z různých oblastí.

KOMBINOVANÝ KURZ

Tento kurz je ideální pro studenty, kteří chtějí mít kontakt se spolužáky, ale zároveň si přejí intenzivně 
pracovat na svých individuálních potřebách. K dopolednímu kurzu obecného jazyka ve skupině můžete 
přidat 5, 10 nebo 20 odpoledních individuálních lekcí.
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KURZY OBCHODNÍHO JAZYKA

Kurz je vhodný pro studenty, kteří se pohybují ve světě obchodu a potřebují ke své práci efektivně 
komunikovat v cizím jazyce. V rámci kurzu se budete věnovat:
• získání sebedůvěry při běžné komunikaci a obchodních jednáních,
• obchodní korespondenci a psaní e-mailů,
• telefonické komunikaci,
• prezentačním dovednostem.

Vyzkoušíte si práci na případových studiích a obchodní vyjednávání v cizím jazyce. Proberete například 
témata týkající se marketingu, HR, prodeje, práva a mnoho dalších.

Standardní kurz obchodního jazyka – 20, 25, 30, 35 nebo 40 lekcí týdně.

Kurz obchodního jazyka v mini skupině – výuka probíhající v malé skupině (průměrně 4–6 osob) umožní 
individuálnější přístup a rychlejší pokrok.

Kurz – obecný + obchodní jazyk – dopolední výuka obecného jazyka, odpolední výuka obchodního jazyka.

Kurz – obchodní jazyk + individuální výuka – kombinace dopolední skupinové výuky (standardní skupina 
nebo mini skupina) a odpolední individuální výuky Vám umožní dosáhnout rychlejšího pokroku a zaměřit 
se na individuální potřeby.

Standardní skupina + mini skupina – výuka ve standardní skupině a v mini skupině.

PŘEHLED JAZYKOVÝCH KURZŮ
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HOSTITELSKÁ RODINA EXECUTIVE

K dispozici budete mít větší pokoj a vlastní koupelnu.

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ

HOSTITELSKÁ RODINA

Ubytování v hostitelské rodině je nejlepší způsob, jak poznat kulturu navštívené země, procvičit si cizí 
jazyk i mimo školu, v běžných každodenních situacích, a zajistit si co největší pokrok. 

Rodiny jsou pečlivě vybírány tak, abyste se u nich cítili příjemně a pohodlně. Jedná se většinou o mladé 
rodiny s dětmi, starší páry nebo jednotlivce. Rodiny žijí v rezidenčních částech měst (ve větších městech 
je dojezdová vzdálenost do školy 30 až 60 minut, v menších městech bydlí rodiny většinou do 30 minut od 
školy, někdy dokonce jen pár minut pěšky). 

Ubytováni budete nejčastěji v jednolůžkovém pokoji s polopenzí. Pokoje jsou vybaveny postelí, skříní, 
psacím stolem a židlí. Koupelnu budete sdílet s ostatními členy rodiny. Na přání lze zajistit také stravu 
formou snídaně nebo plné penze a ubytování ve dvojlůžkovém pokoji pro osoby cestující společně.
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APARTMÁNY

Sdílené:
Ubytování v jednolůžkovém, popřípadě dvojlůžkovém pokoji, v apartmánu, který sdílí celkem 4–6 studentů. 
Koupelnu budete mít vlastní nebo sdílenou se spolubydlícími. V apartmánech se kromě jednotlivých 
pokojů nachází také kuchyně a společenská místnost.

Soukromé:
Pokud dáváte přednost absolutnímu soukromí, doporučujeme ubytování v samostatném apartmánu 
s vlastní koupelnou a kuchyňkou.

STUDENTSKÁ REZIDENCE

Studentská rezidence je vhodná pro studenty, kteří chtějí trávit volný čas se spolužáky nebo upřednostňují 
více soukromí. Nacházejí se většinou v centrech měst, přibližně 30 minut od školy. 

Ubytováni budete v jednolůžkovém, popřípadě dvojlůžkovém pokoji. Koupelnu budete mít vlastní nebo 
sdílenou s dalšími 2–3 spolužáky.

Ubytování v rezidenci je nabízeno s vlastní stravou (v tom případě je studentům k dispozici kuchyňka), 
na přání lze zajistit i snídani, polopenzi nebo plnou penzi.
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ANGLIČTINA

Londýn

Pokud jste rádi mezi lidmi a v centru všeho dění, pak je Londýn tou pravou destinací pro Váš zahraniční 
pobyt. Kromě jeho nejslavnějších památek, jako jsou Buckinghamský palác, Tower Bridge nebo Big Ben, 
stojí za návštěvu celá řada muzeí, galerií nebo divadelních představení. Můžete si také projít některou 
z mnoha zajímavých čtvrtí nebo relaxovat v jednom z městských parků. Jedno je jisté – v Londýně se ani 
chvilku nebudete nudit!

St George International

Partnerská škola, založená již roku 1962, je akreditovaná společností British Council, ISI a Trinity College 
London. Má vynikající polohu v samém centru Londýna, na známém West Endu, dva bloky od nákupní 
ulice Oxford Street. K dispozici je studentská zóna, počítačová místnost a vysoce kvalifikovaní lektoři. 
Škola se zaměřuje na obecnou i obchodní angličtinu.

Proč St George International?

• Vynikající poloha v centru Londýna
• Kvalitní výuka, kvalifikovaní lektoři
• Osobní přístup
• Široká nabídka kurzů

Délka lekce: 45 minut
Velikost skupiny: 10 studentů / 6 studentů (mini skupina)
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Typ kurzu
Cena za 

týden od

Obecná angličtina – 20 lekcí týdně 6 990 Kč

Obecná angličtina – 25 lekcí týdně 8 190 Kč

Obecná a obchodní angličtina – 20 + 5 lekcí týdně 8 190 Kč

Obecná angličtina a individuální výuka – 20 + 5 lekcí týdně 14 490 Kč

Obecná angličtina a individuální výuka – 20 + 10 lekcí týdně 22 290 Kč

Individuální výuka – 15 lekcí týdně 24 990 Kč

Individuální výuka – 20 lekcí týdně 33 290 Kč

Typ ubytování
Cena za 

týden od

Hostitelská rodina standard 5 290 Kč

Hostitelská rodina executive 6 490 Kč

Sdílený apartmán 6 290 Kč

Studio apartmán 7 490 Kč

Další poplatky:

Registrační poplatek účtovaný školou: 1 890 Kč
Poplatek za zprostředkování ubytování účtovaný školou: 1 790 Kč
Učebnice: 1 090 Kč
Letištní transfer (jednosměrný): 2 190 Kč
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St Giles London Central

St. Giles London Central slaví již 60 let od svého vzniku. Škola byla založena Paulem a Dianou Lindsayovými a je 
stále úspěšným rodinným podnikem s pobočkami nejen ve Velké Británii, ale i v Kanadě a USA. V roce 2015 
získala prestižní cenu Queen’s Award udělovanou královnou Alžbětou nejlepším britským firmám. 
St Giles London Central se nachází v krásné budově v samém srdci Londýna, na Russell Square. Pro studenty 
je k dispozici studijní centrum, kavárna a střešní terasa. Škola má také samostatné centrum pro studenty 
obchodní angličtiny a rezidenci přímo v budově školy.

Proč St Giles London Central?

• Vynikající poloha v centru Londýna
• Kvalitní škola s dlouhou tradicí
• Centrum pro studenty obchodní angličtiny
• Rezidence přímo v budově

Délka lekce: 50 minut
Velikost skupiny: 12 studentů / 5 studentů (mini skupina)

ANGLIČTINA

11



Typ kurzu
Cena za 

týden od

Obecná angličtina – 20 lekcí týdně 8 990 Kč

Obecná angličtina – 28 lekcí týdně 11 490 Kč

Obecná angličtina a individuální výuka – 20 + 10 lekcí týdně 23 590 Kč

Obecná a obchodní angličtina – 20 + 8 lekcí týdně 11 490 Kč

Obchodní angličtina v mini skupině – 20 lekcí týdně 19 290 Kč

Obchodní angličtina v mini skupině – 30 lekcí týdně 28 590 Kč

Obchodní angličtina a individuální výuka – 20 + 10 lekcí týdně 35 790 Kč

Individuální výuka – 20 lekcí týdně 35 890 Kč

Typ ubytování
Cena za 

týden od

Hostitelská rodina standard 6 090 Kč

Hostitelská rodina executive 10 490 Kč

Studentská rezidence 10 890 Kč

Studentská rezidence v budově školy 12 290 Kč

Hotel 16 390 Kč

Další poplatky:

Registrační poplatek účtovaný školou: 2 250 Kč
Učebnice: 790–1 590 Kč
Letištní transfer (jednosměrný): 2 490–2 850 Kč podle letiště
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Eastbourne

Eastbourne je přímořské město na jihu Anglie, vzdálené přibližně 1,5 hodiny cesty vlakem z Londýna. Díky 
své jižní poloze je nejslunečnějším městem Anglie. Eastbournské dlouhé pláže jsou lemovány krásnými 
viktoriánskými hotely, slavné je také eastbournské molo nebo Beachy Head, největší křídový útes v Anglii.

St Giles Eastbourne

Škola St Giles Eastbourne se nachází jen pár minut chůze od hlavní pláže a deset minut chůze od centra. 
Elegantní budova školy má velkou zahradu a terasu, studenti tedy mohou trávit čas také venku. Jedná 
se o menší školu, kde je studentům věnována pozornost a osobní přístup. K dispozici je studijní centrum, 
knihovna, počítačová učebna a kavárna.

Proč St Giles Eastbourne

• Poloha v blízkosti pláže
• Menší škola s osobním přístupem
• Velmi kvalitní výuka
• Příjemné prostředí se zahradou

Délka lekce: 50 minut
Velikost skupiny: 12 studentů / 5 studentů (mini skupina)

ANGLIČTINA
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Typ kurzu
Cena za 

týden od

Obecná angličtina – 20 lekcí týdně 8 290 Kč

Obecná angličtina – 28 lekcí týdně 10 990 Kč

Obecná angličtina a individuální výuka – 20 + 10 lekcí týdně 22 090 Kč

Obecná a obchodní angličtina – 20 + 8 lekcí týdně 10 990 Kč

Individuální výuka – 20 lekcí týdně 31 690 Kč

Typ ubytování
Cena za 

týden od

Hostitelská rodina standard 4 290 Kč

Penzion 7 290 Kč

Hotel 10 990 Kč

Další poplatky:
 
Registrační poplatek účtovaný školou: 2 250 Kč
Učebnice: 790–1 590 Kč
Letištní transfer (jednosměrný): 2 990–4 960 Kč podle letiště
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Brighton

Pulzujícímu, kosmopolitnímu a studentskému městu Brighton se často přezdívá „Londýn u moře“. Při příjezdu 
Vás uvítá křik racků a vzduch, který voní mořem. Lidé jsou tu příjemní a velmi vstřícní. Za pozornost stojí Royal 
Pavilion, bývalý královský palác, nebo Brighton Pier, největší molo v Brightonu otevřené již v roce 1899.

St Giles Brighton

St Giles Brighton se nachází v krásné budově v samém centru Brightonu, naproti Royal Pavilionu, a jen 
pár minut od pláže, obchodů a restaurací. Jedná se o vynikající moderní školu s vysokou kvalitou výuky 
a doplňkových služeb. Studentům je k dispozici 45 učeben, studijní centrum, knihovna, počítačová 
místnost, připojení k Wi-Fi a kavárna.

Proč St Giles Brighton?

• Větší škola s mezinárodní atmosférou
• Poloha v blízkosti moře
• Rezidence pouze pět minut pěšky od školy
• Velmi kvalitní výuka

Délka lekce: 50 minut
Velikost skupiny: 12 studentů / 5 studentů (mini skupina)

ANGLIČTINA
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Typ kurzu
Cena za 

týden od

Obecná angličtina – 20 lekcí týdně 8 790 Kč

Obecná angličtina – 28 lekcí týdně 11 290 Kč

Obecná angličtina a individuální výuka – 20 + 10 lekcí týdně 22 890 Kč

Obecná a obchodní angličtina – 20 + 8 lekcí týdně 11 290 Kč

Obchodní angličtina v mini skupině – 20 lekcí týdně 17 990 Kč

Obchodní angličtina v mini skupině – 30 lekcí týdně 26 690 Kč

Obchodní angličtina a individuální výuka – 20 + 10 lekcí týdně 34 710 Kč

Individuální výuka – 20 lekcí týdně 34 190 Kč

Typ ubytování
Cena za 

týden od

Hostitelská rodina standard 4 690 Kč

Hostitelská rodina executive 6 990 Kč

Studentská rezidence 7 290 Kč

Hotel 10 990 Kč

Další poplatky:

Registrační poplatek účtovaný školou: 2 250 Kč
Učebnice: 790–1 590 Kč
Letištní transfer (jednosměrný): 2 990–4 960 Kč podle letiště
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Manchester

Manchester je jedním z největších měst ve Velké Británii. Velký rozvoj zaznamenal v době průmyslové 
revoluce, kdy se z něj stalo významné industriální město. Zajděte se podívat na síť kanálů a továren 
budovaných svého času pro efektivní zpracování a transport bavlny. Projděte si centrum města, které 
je zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.

International House Manchester

International House Manchester leží v centru města, kousek od hlavní třídy Portland Street, velkého 
obchodního centra, řeky i všech významných pamětihodností. Škola je vybavena moderními světlými 
třídami s multimediálním vybavením, společenskou místností a knihovnou.

Proč International House Manchester?

• Kvalitní kurzy
• Velmi přátelský personál, rodinná atmosféra školy
• Bohatá nabídka kulturních a volnočasových aktivit
• Ideální poloha v centru Manchesteru

Délka lekce: 60 minut
Velikost skupiny: 15 studentů

ANGLIČTINA
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Typ kurzu
Cena za 

týden od

Obecná angličtina – 20 lekcí týdně 5 990 Kč

Obecná angličtina – 25 lekcí týdně 7 390 Kč

Obecná angličtina a individuální výuka – 15 + 5 lekcí týdně 10 190 Kč

Obecná angličtina a individuální výuka – 20 + 5 lekcí týdně 11 450 Kč

Individuální výuka – 20 lekcí týdně 21 890 Kč

Individuální výuka – 25 lekcí týdně 27 390 Kč

Typ ubytování
Cena za 

týden od

Hostitelská rodina standard 4 190 Kč

Hostitelská rodina executive 5 590 Kč

Studentská rezidence 3 390 Kč

Hotel 7 890 Kč

Další poplatky:

Registrační poplatek účtovaný školou: 1 290 Kč
Poplatek za zprostředkování ubytování účtovaný školou: 1 290 Kč
Letištní transfer (jednosměrný): 1 150 Kč
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Cheltenham

Cheltenham je krásné a poklidné univerzitní město v Cotswolds, jedné z nejkrásnějších oblastí Anglie. 
Jedná se o typické anglické město, jehož obyvatelé mluví čistou angličtinou, které lze velmi dobře 
porozumět. V Cheltenhamu se často konají různé festivaly a kulturní akce, nejoblíbenější jsou bezesporu 
místní dostihy.

Inlingua Cheltenham

Partnerská škola Inlingua Cheltenham leží přímo v centru města, pouhých 50 metrů od hlavní nákupní třídy. 
Učebny se nacházejí ve třech vzájemně sousedících budovách s krásnou zahradou. Studentům je k dispozici 
také studovna a knihovna, společenská a filmová místnost. Všichni lektoři jsou držiteli certifikátu CELTA, 
CertTESOL nebo certifikátů a diplomů vyšších úrovní. Ve škole se nachází business centrum, zaměřující se na 
výuku obchodní angličtiny, které mimo jiné nabízí i speciální volnočasový program pro profesionály.

Proč Inlingua Cheltenham?

• Typické anglické město
• Krásné prostředí se zahradou
• Vysoce kvalitní výuka
• Business centrum pro studenty obchodní angličtiny

Délka lekce: 45 minut
Velikost skupiny: 10 studentů (v létě 12) / 6 studentů (mini skupina)

ANGLIČTINA
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Typ kurzu
Cena za 

týden od

Obecná angličtina – 20 lekcí týdně 8 190 Kč

Obecná angličtina – 30 lekcí týdně 9 890 Kč

Obecná a obchodní angličtina – 20 + 10 lekcí týdně 13 390 Kč

Obecná angličtina a individuální výuka – 20 + 10 lekcí týdně 19 990 Kč

Obchodní angličtina v mini skupině – 30 lekcí týdně 20 490 Kč

Obchodní angličtina a individuální výuka – 20 + 10 lekcí týdně 28 990 Kč

Individuální výuka – 20 lekcí týdně 25 190 Kč

Individuální výuka – 30 lekcí týdně 35 890 Kč

Typ ubytování
Cena za 

týden od

Hostitelská rodina standard 4 490 Kč

Hostitelská rodina executive 6 090 Kč

Hotel 3*/4* 11 590 Kč

Další poplatky:
 
Registrační poplatek účtovaný školou: 1 950 Kč
Poplatek za zprostředkování ubytování účtovaný školou: 1 290 Kč
Letištní transfer (jednosměrný): 1 950–5 950 Kč dle místa příletu
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Edinburgh

Téměř půlmilionové hlavní město Skotska je považováno za jedno z nejkrásněji položených měst světa. 
Město založili již Římané, dnes je většina starých budov postavena z kamenných kvádrů a jejich šedý 
a šedočerný nádech zkresluje odhad. Vypadají mnohem starší, než ve skutečnosti jsou. V roce 1995 bylo 
město zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.

Inlingua Edinburgh

Inlingua Edinburgh leží přímo v centru města kousek od hlavní nákupní třídy Prices Street, Národní galerie, 
univerzity a dalších známých míst. Škola je akreditována organizací British Council, členem asociace 
jazykových škol English UK, a jejím cílem je poskytovat kurzy nejvyššího standardu. Studentům jsou 
k dispozici pohodlné světlé třídy, káva a čaj zdarma, společenská místnost a studentské centrum.

Proč Inlingua Edinburgh?

• Krásné prostředí hlavního města Skotska
• Malé výukové skupiny
• Široká nabídka jazykových kurzů
• Bohatá nabídka kulturních a volnočasových aktivit

Délka lekce: 45 minut
Velikost skupiny: 10 studentů / 4 studenti (mini skupina)

ANGLIČTINA

21



Typ kurzu
Cena za 

týden od

Obecná angličtina – 20 lekcí týdně 7 790 Kč

Obecná angličtina – 30 lekcí týdně 9 590 Kč

Obecná angličtina a individuální výuka – 20 + 10 lekcí týdně 23 190 Kč

Obchodní angličtina v mini skupině – 20 lekcí týdně 13 690 Kč

Obchodní angličtina v mini skupině a indiv. výuka – 20 + 10 lekcí týdně 28 890 Kč

Individuální výuka – 20 lekcí týdně 27 390 Kč

Individuální výuka – 30 lekcí týdně 41 090 Kč

Typ ubytování
Cena za 

týden od

Hostitelská rodina standard 6 290 Kč

Hostitelská rodina executive 7 590 Kč

Další poplatky:

Registrační poplatek účtovaný školou: 1 650 Kč
Poplatek za zprostředkování ubytování účtovaný školou: 1 650 Kč
Letištní transfer (jednosměrný): 1 790 Kč
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Shrewsbury

Shrewsbury je staré anglické městečko ležící na řece Severn v západní části Anglie, které zdobí krásné 
černobílé tudorovské domy. Jeho obyvatelé jsou velice milí a je tu velmi nízká kriminalita – nejen proto 
je Shrewsbury jedním z nejpopulárnějších míst k životu v celé Anglii.

Severnvale Academy

Partnerská škola Severnvale Academy se nachází v centru města, kousek od hlavní nákupní zóny 
i klidného parku Quarry. Škola se zaměřuje především na studenty z řad profesionálů. K dispozici je tým 
kvalifikovaných a zkušených lektorů, kteří mají za cíl studenty motivovat, inspirovat a co nejvíce rozvíjet jejich 
jazykové schopnosti a znalosti. Výuka probíhá v malých skupinách (průměrně 4–5 studentů). Škola 
je moderně vybavena, disponuje 9 učebnami, počítačovým a poslechovým centrem, knihovnou, dvěma 
studentskými salonky a terasou.

Proč Severnvale Academy?

• Prostředí středověkého anglického města
• Kurzy zaměřené na profesionály
• Malé výukové skupiny
• Osobní přístup a bohatý volnočasový program

Délka lekce: 45 minut
Velikost skupiny: 6 studentů (8 v létě)

ANGLIČTINA
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Typ kurzu
Cena za 

týden od

Obecná angličtina – 25 lekcí týdně 8 990 Kč

Obecná angličtina – 30 lekcí týdně 11 090 Kč

Obecná angličtina a individuální výuka – 25 + 5 lekcí týdně 16 490 Kč

Obecná a obchodní angličtina – 20 + 10 lekcí týdně 14 290 Kč

Obecná a obchodní angličtina – 20 + 15 lekcí týdně 17 690 Kč

Obecná + obchodní angličtina + indiv. lekce – 20 + 5 + 5 lekcí týdně 19 190 Kč

Obecná + obchodní angličtina + indiv. lekce – 20 + 10 + 5 lekcí týdně 20 690 Kč

Individuální výuka – 25 lekcí týdně 37 490 Kč

Typ ubytování
Cena za 

týden od

Hostitelská rodina standard 4 990 Kč

Hostitelská rodina executive 7 200 Kč

Sdílený apartmán 10 590 Kč

Penzion 10 090 Kč

Hotel 3* 15 890 Kč

Další poplatky:

Registrační poplatek účtovaný školou: 2 090 Kč
Letištní transfer (jednosměrný): 2 890–6 750 Kč podle letiště
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Dublin

Dublin, charismatická historická metropole Irska, je jednou z nejoblíbenějších destinací našich klientů. 
Navštivte tradiční irské hospody ve čtvrti Temple Bar nebo továrny na výrobu whisky Jameson a piva Guinness. 
Za historií zajděte do Dublin Castle, Trinity College nebo historického vězení Kilmainham Gaol.

International House Dublin

Partnerská škola International House Dublin se nachází v centru města na severním břehu řeky Liffey, jen pár 
minut pěšky od hlavní třídy O’Connel Street a všech dublinských památek. IH Dublin je akreditován irským 
ministerstvem školství, EAQUALS a ACELS. Jedná se o moderní školu se světlými třídami, multimediálním 
vybavením, kavárnou a společenskou místností.

Proč International House Dublin?

• Charismatické irské město
• Moderní budova v centru města
• Široká nabídka kurzů
• Bohatý volnočasový program

Délka lekce: 60 minut
Velikost skupiny: 14 studentů

ANGLIČTINA
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Typ kurzu
Cena za 

týden od

Obecná angličtina – 20 lekcí týdně 6 990 Kč

Obecná angličtina – 25 lekcí týdně 8 190 Kč

Obecná a obchodní angličtina – 20 + 5 lekcí týdně 8 190 Kč

Obecná angličtina a individuální výuka – 20 + 5 lekcí týdně 14 490 Kč

Obecná angličtina a individuální výuka – 20 + 10 lekcí týdně 22 290 Kč

Individuální výuka – 15 lekcí týdně 24 990 Kč

Individuální výuka – 20 lekcí týdně 33 290 Kč

Typ ubytování
Cena za 

týden od

Hostitelská rodina standard 5 290 Kč

Hostitelská rodina executive 6 490 Kč

Sdílený apartmán 6 290 Kč

Studio apartmán 7 490 Kč

Další poplatky:

Registrační poplatek účtovaný školou: 1 890 Kč
Poplatek za zprostředkování ubytování účtovaný školou: 1 790 Kč
Učebnice: 1 090 Kč
Letištní transfer (jednosměrný): 2 190 Kč
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Malta

Malta je malý ostrovní stát ve Středozemním moři. Lidé jsou tu milí a srdeční, rádi Vám poradí a zapojí se do 
hovoru. Malta oplývá starodávnými chrámy a svatyněmi, spoustou historických památek, romantických 
zálivů a zátok. Jsou zde bohaté příležitosti k nakupování, potápění, golfu, vodním sportům a dalším aktivitám.

Inlingua Malta

Partnerská škola Inlingua Malta leží přímo v centru města Sliema, na hlavní pěší zóně plné restaurací, 
kaváren a obchodů. V těsné blízkosti školy se nachází zastávka MHD, pláž a možnosti kulturního i sportovního 
vyžití. Budova školy je moderně vybavená, má 44 klimatizovaných učeben, knihovnu, multimediální 
a společenskou místnost. Pro studenty obchodní angličtiny je vyhrazeno celé jedno patro budovy.

Proč Inlingua Malta?

• Poloha v blízkosti moře
• Moderní budova se světlými třídami
• Kvalitní výuka a přátelský personál
• Patro vyhrazené pro studenty obchodní angličtiny

Délka lekce: 45 minut
Velikost skupiny: 10 studentů / 6 studentů (mini skupina)

ANGLIČTINA
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Typ kurzu
Cena za 

týden od

Obecná angličtina v mini skupině – 20 lekcí týdně 4 990 Kč

Obecná angličtina v mini skupině – 30 lekcí týdně 7 190 Kč

Obchodní angličtina v mini skupině – 20 lekcí týdně 5 990 Kč

Obecná angličtina a individuální výuka – 20 + 10 lekcí týdně 10 590 Kč

Obchodní angličtina a individuální výuka – 20 + 10 lekcí týdně 12 490 Kč

Individuální výuka – 20 lekcí týdně 13 990 Kč

Individuální výuka – 30 lekcí týdně 14 790 Kč

Typ ubytování
Cena za 

týden od

Hostitelská rodina standard 6 090 Kč

Hostitelská rodina executive 7 590 Kč

Hotel 3* 8 190 Kč

Studio apartmán 9 090 Kč

Další poplatky:

Registrační poplatek účtovaný školou: 1 090 Kč
Učebnice: 750–1 000 Kč
Letištní transfer (jednosměrný): 650 Kč
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New York

„The Big Apple“ je největším městem Spojených států amerických a nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům 
nesčetné možnosti zábavy, kulturního a společenského vyžití. Najdeme tu dechberoucí mrakodrapy, 
skvělá muzea, nesčetné příležitosti k nakupování a pulzující restaurace a bary. New York je domovem slavných 
dominant jako Empire State Building, Central Park, socha Svobody, Rockefellerovo centrum nebo Times 
Square. Jedinečnou atmosféru mu vdechují jeho jednotlivé čtvrti, například China Town, Little Italy nebo 
Soho. Hledáte-li město, kde se ani chvíli nebudete nudit, pak je New York tou pravou volbou.

LSI New York

Škola se nachází v krásné neorenesanční budově v srdci finančního centra Manhattanu. Wall Street, 
newyorská burza a Národní památník 11. září se nacházejí pouhé dva bloky od školy. LSI New York studentům 
nabízí moderní vybavení, světlé a prostorné třídy, počítačovou místnost, studentskou lounge 
a exekutivní zasedací místnost.

Proč LSI New York?

• Moderní škola, vzdušné prostory
• Nádherný výhled na Battery Park
• Kvalitní výuka a přátelský personál
• Zázemí pro studenty obchodní angličtiny

Délka lekce: 50 minut
Velikost skupiny: 15 studentů / 5 studentů (mini skupina)

ANGLIČTINA
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Typ kurzu
Cena za 

týden od

Obecná angličtina – 20 lekcí týdně 8 890 Kč

Obecná angličtina – 30 lekcí týdně 11 590 Kč

Obecná a obchodní angličtina – 20 + 10 lekcí týdně 11 550 Kč

Obecná angličtina a individuální výuka – 20 + 10 lekcí týdně 29 490 Kč

Individuální výuka – 20 lekcí týdně 41 290 Kč

Individuální výuka – 30 lekcí týdně 61 990 Kč

Typ ubytování
Cena za 

týden od

Hostitelská rodina standard 6 790 Kč

Hostitelská rodina executive 17 090 Kč

Studentská rezidence 15 190 Kč

Další poplatky:

Registrační poplatek účtovaný školou: 3 850 Kč
Poplatek za zprostředkování ubytování účtovaný školou: 2 300 Kč
Letištní transfer (jednosměrný): 3 850 Kč

Obchodní angličtina:

Mezinárodní obchod; Vedení lidí a teambuilding; Efektivní komunikace a prezentace; Rozhodování, motivace, 
delegování a komunikace při obchodních schůzkách; Marketing a reklama; E-commerce, Virální marketing 
a sociální média; Bankovnictví, trhy akcií, fúze a akvizice; Budování vztahů a networking; Pracovní pohovory 
a najímání zaměstnanců; Obchodní právo, etika a environmentální otázky; Efektivní komunikace při prodeji 
a vyjednáváních; Druhy managementu v mezinárodních společnostech
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Boston

Páté největší město USA a také hlavní město amerického státu Massachusetts se nachází na severovýchodě 
Spojených států amerických při Atlantském oceánu. Již od svého založení je považováno za centrum 
vzdělávání, vědy a výzkumu. V současné době je možné zde studovat až na stovce vysokých škol 
a univerzit, mezi které patří například světově známý Harvard.

Sprachcaffe Boston

Sprachcaffe má s výukou jazyků více než 30 let zkušeností. Aktuálně vyučuje angličtinu, němčinu, španělštinu, 
francouzštinu, italštinu, čínštinu a arabštinu ve 30 školách po celém světě. Bostonská pobočka leží přímo 
v centru města, jen pár minut od Faneuil Hall and Quincy Market. Nabízí svým studentům 13 moderních 
tříd, recepci, společenskou místnost, počítačovou místnost a studovnu.
 
Proč Sprachcaffe Boston?

• Historická budova v centru Bostonu
• Kvalifikovaní a zkušení lektoři
• Akreditace ACCET
• Bohatá nabídka kulturních a volnočasových aktivit

Délka lekce: 45 minut
Velikost skupiny: 14 studentů

ANGLIČTINA
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Typ kurzu
Cena za 

týden od

Obecná angličtina – 20 lekcí týdně 7 890 Kč

Obecná angličtina – 30 lekcí týdně 9 790 Kč

Obecná angličtina – 40 lekcí týdně 10 990 Kč

Obecná a obchodní angličtina – 20 + 10 lekcí týdně (není k dispozici v červenci) 9 990 Kč

Obecná angličtina a individuální výuka – 20 + 10 lekcí týdně 20 290 Kč

Individuální výuka – 20 lekcí týdně 24 390 Kč

Individuální výuka – 30 lekcí týdně 36 490 Kč

Typ ubytování
Cena za 

týden od

Hostitelská rodina standard 6 890 Kč

Studentská rezidence 10 490 Kč

Další poplatky:

Registrační poplatek účtovaný školou: 2 800 Kč
Poplatek za zprostředkování ubytování účtovaný školou: 5 100 Kč
Učebnice: k zapůjčení za 250 Kč/týden
Letištní transfer (jednosměrný): 1 950 Kč

Obchodní angličtina:

Pracovní pohovory; Prodej a marketing; Obchodní vyjednávání; Rétorika a prezentace
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Toronto

Nejlidnatější město Kanady, ležící na břehu jezera Ontario, lze označit za jedno z nejkosmopolitnějších měst 
na světě. Mnoho etnických skupin, různé kultury, tradice a kuchyně přispívají k barevnému koloritu města. 
Díky nízké kriminalitě, čistému prostředí, vysoké životní úrovni a otevřenosti obyvatel města jiným 
kulturám je Toronto hodnoceno jako jedno z měst s nejlepšími podmínkami k životu.

LSI Toronto

LSI Toronto je členem skupiny jazykových škol LSI, která má celkem 15 poboček v 8 zemích světa. Je členem 
asociace Languages Canada. Škola se nachází v blízkosti centra Toronta v krásné oblasti obklopené zelení 
s názvem Rosedale. Během několika minut se odtud dostanete do centra města i dalších oblastí Toronta. 
Moderní budova nabízí světlé a prostorné třídy, otevřené vnitřní atrium, společenskou místnost, 
kuchyňku a knihovnu.

Proč LSI Toronto?

• Příjemná atmosféra, vzdušné otevřené prostory
• Poloha v centru Toronta
• Velmi bohatá nabídka volnočasových aktivit
• Kvalitní nabídka kurzů

Délka lekce: 50 minut
Velikost skupiny: 15 studentů

ANGLIČTINA
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Typ kurzu
Cena za 

týden od

Obecná angličtina – 20 lekcí týdně 5 690 Kč

Obecná angličtina – 30 lekcí týdně 6 990 Kč

Obecná a obchodní angličtina – 20 + 10 lekcí týdně 6 990 Kč

Obecná angličtina a individuální výuka – 20 + 10 lekcí týdně 21 890 Kč

Individuální výuka – 20 lekcí týdně 30 990 Kč

Individuální výuka – 30 lekcí týdně 46 890 Kč

Devítidenní kompaktní kurz Ideální pro profesionály, 
začíná každou sobotu a zahrnuje 82 individuálních lekcí

129 690 Kč

Typ ubytování
Cena za 

týden od

Hostitelská rodina standard 3 990 Kč

Hostitelská rodina executive 5 190 Kč

Studentská rezidence 5 190 Kč

Další poplatky:

Registrační poplatek účtovaný školou: 2 490 Kč
Poplatek za zprostředkování ubytování účtovaný školou: 3 350 Kč
Letištní transfer (jednosměrný): 2 190 Kč

Obchodní angličtina: 

Mezinárodní obchod; Vedení lidí a teambuilding; Efektivní komunikace a prezentace; Rozhodování, motivace, 
delegování a komunikace při obchodních schůzkách; Marketing a reklama; E-commerce, virální marketing 
a sociální média; Bankovnictví, trhy akcií, fúze a akvizice; Budování vztahů a networking; Pracovní pohovory 
a najímání zaměstnanců; Obchodní právo, etika a environmentální otázky; Efektivní komunikace při prodeji 
a vyjednáváních; Druhy managementu v mezinárodních společnostech
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Vídeň

Vídeň je úžasné, okouzlující město plné kultury, zábavy a přírody. V historickém centru města na Vás dýchne 
atmosféra starých habsburských časů. Posaďte se do jedné z tradičních kaváren a nechte si trochu 
zamračeným vrchním přinést pravou vídeňskou kávu. Nebo se zakousněte do vynikajícího vídeňského řízku. 
Až Vás procházky po městě omrzí, vydejte se za zábavou na pouť do Prateru nebo si zajezděte na kole 
či kolečkových bruslích po ostrově Donau Insel, který se táhne středem Dunaje.

ActiLingua Vídeň

Škola ActiLingua se nachází v klidné čtvrti v centru Vídně, jen pár kroků od známého zámku Belvedere. 
Vybavena je velmi moderně, učebny jsou světlé a vkusně zařízené. Studentům je k dispozici také knihovna 
a počítačová místnost, připojení k internetu po celé budově a společenská místnost.

Proč ActiLingua Vídeň?

• Kulturní metropole s bohatým vyžitím
• Skvělá dopravní dostupnost z České republiky
• Příjemný a vstřícný personál
• Bohatá nabídka kulturních a volnočasových aktivit

Délka lekce: 45 minut
Velikost skupiny: 12 studentů

NĚMČINA
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Typ kurzu
Cena za 

týden od

Obecná němčina – 20 lekcí týdně 6 990 Kč

Obecná němčina – 20 lekcí ve velké skupině + 10 lekcí v mini skupině 10 190 Kč

Obecná a obchodní němčina – 20 + 10 lekcí týdně (začátek 1× měsíčně) 10 190 Kč

Individuální výuka – 20 lekcí týdně 30 990 Kč

Individuální výuka – 30 lekcí týdně 46 290 Kč

Typ ubytování
Cena za 

týden od

Hostitelská rodina standard 8 890 Kč

Studentská rezidence 5 690 Kč

Další poplatky:

Letištní transfer (jednosměrný): 1 090 Kč
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Mnichov

Mnichov je významná průmyslová, dopravní i finanční metropole, patřící k nejbohatším a nejrychleji 
se rozvíjejícím městům v Německu. Oblíbenou mnichovskou atrakcí jsou pivní zahrady. Zajít se můžete 
podívat také na někdejší olympijský stadion nebo si udělat výlet do okolí – za vidění stojí například zámek 
Neuschwanstein.

Sprachcaffe Mnichov

Sprachcaffe Mnichov se nachází v novobarokní budově v ulici Bauerstrasse, jen kousek od historického 
centra města nebo parku Englisher Garten. Výuka probíhá v sedmi třídách, studentům je také k dispozici 
společenská místnost.

Proč Sprachcaffe Mnichov?

• Historické německé město
• Nově vybavené moderní třídy
• Ideální lokalita v blízkosti parku i centra města
• Bohaté možnosti výletů do okolí

Délka lekce: 45 minut
Velikost skupiny: 12 studentů / 6 studentů (mini skupina)

NĚMČINA
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Typ kurzu
Cena za 

týden od

Obecná němčina – 20 lekcí týdně 4 190 Kč

Obecná němčina – 30 lekcí týdně 5 990 Kč

Obchodní němčina v mini skupině – 20 lekcí týdně 10 490 Kč

Obecná němčina a konverzace – 20 + 10 lekcí týdně 6 190 Kč

Individuální výuka – 20 lekcí týdně 21 890 Kč

Individuální výuka – 30 lekcí týdně 34 390 Kč

Typ ubytování
Cena za 

týden od

Hostitelská rodina standard 7 350 Kč

Další poplatky:

Registrační poplatek účtovaný školou: 1 650 Kč
Poplatek za zprostředkování ubytování účtovaný školou: 2 190 Kč
Učebnice: k zapůjčení za 250 Kč/týden
Letištní transfer (jednosměrný): 2 300 Kč
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Frankfurt nad Mohanem

Frankfurt nad Mohanem, město veletrhů, bank, mrakodrapů a Johanna Wolfganga Goetha. Páté největší 
město Německa je velkým dopravním uzlem a důležitým finančním centrem Evropy. Často je mu 
přezdíváno „Bankfurt“ nebo „Mainhattan“. Obyvatelé Frankfurtu jsou na své město pyšní, a to především díky 
vysoké kvalitě života, kterou nabízí.

Sprachcaffe Frankfurt

Sprachcaffe Frankfurt se nachází ve čtvrti Sachsenhausen, jedné z nejživějších a nejpestřejších částí města, 
v pátém patře moderní výškové budovy. V blízkosti je spousta nákupních možností, kaváren, restaurací a barů. 
Jen několik minut od školy, na druhém břehu řeky, leží historické centrum města, muzea a další atraktivity. 
Disponuje 19 učebnami s výhledem na centrum města a čtvrť Sachsenhausen. K dispozici je také kuchyňka, 
společenská místnost a studovna.

Proč Sprachcaffe Frankfurt?

• Moderní obchodní metropole
• Poloha v pulzující čtvrti Sachsenhausen
• Příjemný a vstřícný personál
• Bohatá nabídka kulturních a volnočasových aktivit

Délka lekce: 45 minut
Velikost skupiny: 12 studentů

NĚMČINA
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Typ kurzu
Cena za 

týden od

Obecná němčina – 20 lekcí týdně 4 190 Kč

Obecná němčina – 30 lekcí týdně 5 990 Kč

Obecná a obchodní němčina – 20 + 5 lekcí týdně 9 790 Kč

Obecná němčina a obecná angličtina – 20 + 10 lekcí týdně 6 290 Kč

Individuální výuka – 20 lekcí týdně 20 690 Kč

Individuální výuka – 30 lekcí týdně 30 990 Kč

Typ ubytování
Cena za 

týden od

Hostitelská rodina standard 5 990 Kč

Apartmán 10 490 Kč

Hotel 16 490 Kč

Další poplatky:

Registrační poplatek účtovaný školou: 1 650 Kč
Poplatek za zprostředkování ubytování účtovaný školou: 2 190 Kč
Učebnice: k zapůjčení za 250 Kč/týden
Letištní transfer (jednosměrný): 2 450 Kč
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Valencie

Třetí největší město Španělska, ležící na pobřeží Středozemního moře, se pyšní nejen historickým jádrem, 
jehož památky dostaly na seznam UNESCO, ale i bujarými festivaly a slavnostmi. Za vidění stojí moderní 
komplex „Město umění a vědy“, Muzeum koridy nebo Jardín del Turia, jeden z největších městských parků 
v Evropě.

International House Valencia

IH Valencia leží v samém srdci města, v blízkosti Jardín del Turia, valencijské katedrály a dalších významných 
památek. Budova školy disponuje vzdušným otevřeným patiem, a nabízí tak studentům unikátní atmosféru. 
K dispozici jsou klimatizované učebny s interaktivními tabulemi, velká studentská místnost, terasa 
a zahrada.

Proč IH Valencia?

• Krásné prostředí se zahradou v budově školy
• Poloha v centru města
• Malý počet studentů ve skupině
• Velmi bohatá nabídka volnočasových aktivit

Délka lekce: 55 minut
Velikost skupiny: 6–10 studentů

ŠPANĚLŠTINA
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Typ kurzu
Cena za 

týden od

Obecná španělština – 20 lekcí týdně 4 390 Kč

Obecná španělština – 25 lekcí týdně 5 190 Kč

Obecná a obchodní španělština – 20 + 5 lekcí týdně 5 490 Kč

Obecná španělština a individuální výuka – 20 + 5 lekcí týdně 8 490 Kč

Obecná španělština a individuální výuka – 25 + 5 lekcí týdně 8 790 Kč

Individuální výuka – 20 lekcí týdně 16 290 Kč

Typ ubytování
Cena za 

týden od

Hostitelská rodina standard 5 190 Kč

Apartmán 3 190 Kč

Studentská rezidence 4 890 Kč

Studio apartmán 12 900 Kč

Další poplatky:

Registrační poplatek účtovaný školou: 1 350 Kč
Letištní transfer (jednosměrný): 1 790 Kč
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Paříž

Romantická Paříž je ideálním místem pro pohodový pobyt s výukou jazyků. Odpočiňte si v parku pod 
Eiffelovou věží, vnímejte uměleckou atmosféru na Montmartru nebo si prohlédněte umění v galerii Louvre. 
Poobědvejte v jedné z vyhlášených pařížských restaurací a poseďte při kávě na břehu Seiny.

Sprachcaffe Paříž

Sprachcaffe se nachází v centru Paříže na Boulevard Poissonière, asi 20 minut pěšky od Montmartru i paláce 
Louvre. Učebny jsou umístěny v prvním patře budovy. Studentům je dále k dispozici knihovna a studentská 
lounge. Škola je akreditována Rectorat de Paris, ALTO, WYSE, francouzským ministerstvem práce a CSN.

Proč Sprachcaffe Paříž?

• Centrální poloha v blízkosti památek, muzeí i nákupních možností
• Příjemné prostředí, světlé učebny a nové vybavení
• Příjemný a vstřícný personál
• Kvalitní výuka, řada akreditací

Délka lekce: 45 minut
Velikost skupiny: 12 studentů

ŠPANĚLŠTINA
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Typ kurzu
Cena za 

týden od

Obecná němčina – 20 lekcí týdně 4 190 Kč

Obecná němčina – 30 lekcí týdně 5 990 Kč

Obecná a obchodní němčina – 20 + 5 lekcí týdně 9 790 Kč

Obecná němčina a obecná angličtina – 20 + 10 lekcí týdně 6 290 Kč

Individuální výuka – 20 lekcí týdně 20 690 Kč

Individuální výuka – 30 lekcí týdně 30 990 Kč

Typ ubytování
Cena za 

týden od

Hostitelská rodina standard 5 990 Kč

Apartmán 10 490 Kč

Hotel 16 490 Kč

Další poplatky:

Registrační poplatek účtovaný školou: 1 650 Kč
Poplatek za zprostředkování ubytování účtovaný školou: 2 190 Kč
Učebnice: k zapůjčení ve škole
Letištní transfer (jednosměrný): 2 050 Kč
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Aktuální nabídku jazykových pobytů naleznete na www.zahranicnikurzy.caledonianschool.cz. 
Veškeré informace Vám rádi poskytneme také e-mailem na pobyty@caledonianschool.cz a telefonicky na +420 739 540 930. 

Uvedené ceny jsou platné pro rok 2017. Vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
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