Jazyková dovolená - léto 2017
TUZEMSKÉ POBYTOVÉ KURZY ANGLIČTINY, ŠPANĚLŠTINY A
NĚMČINY
Program kurzu:
Každý kurz zahrnuje celkem 34 vyučovacích hodin v malých skupinách od úplných začátečníků po
nejpokročilejší. Obvyklý počet účastníků v jedné výukové skupině je 4-8, průměrně tedy 6 osob,
maximální limit ve výjimečných případech je 10. Účastníci jsou do skupin rozděleni na základě
rozřazovacího testu (ten se uskuteční v den příjezdu po večeři, netýká se úplných začátečníků). Výuka
dospělých a dětí probíhá odděleně, ale ve stejnou dobu - rodiče se tak mohou v klidu věnovat svým
lekcím a rodiny trávit volný čas společně. Rozvrh lekcí: dopoledne 2x90 minut (9:00-10:30, přestávka
na občerstvení, 11:00-12:30) a večer 1x90 minut (18:30-20:00), odpoledne zůstávají volná pro výlety,
sport, relaxaci, příp. samostudium. Další kontakt se studovaným jazykem umožňují i některé doplňkové
odpolední a večerní programy. Kurzy vedou naši i zahraniční kvalifikovaní lektoři, důraz se klade na
mluvení a porozumění mluvenému slovu.

Kongres hotel Jezerka*** – Seč
Špičkově vybavený hotel pro nejrůznější sportovní a relaxační
aktivity, pro všechny věkové kategorie a oblasti zájmů. Hotel má
bezkonkurenční nabídku sportovišť a vlastní animační programy. V
ceně je zahrnut po celou dobu pobytu neomezený vstup do AKVA
centra a do venkovního bazénu, fitness, dětský koutek, dětské hřiště,
parkování, každodenní sportovní program pořádaný hotelem a jeden
vstup do wellness centra na 90 minut.
Termín:

Kurz:

15.-21.7.2017
angličtina pro dospělé, školní a předškolní děti / španělština pro dospělé (od 14 let)
(sobota-pátek)
22.-28.7.2017
angličtina pro dospělé, školní a předškolní děti / němčina pro dospělé a školní děti
(sobota-pátek)

Ubytování a vybavení hotelu:
Vybavení pokojů: WC a koupelna se sprchovým koutem nebo vanou, balkon, pokojový bar, TV, síťové
připojení k internetu, WiFi na pokoji i ve společných prostorách hotelu zdarma. Ve standardních
dvoulůžkových pokojích jsou oddělená lůžka a není zde možnost přistýlky, dvoulůžkové pokoje
Superior nebo Komfort možnost přistýlky mají, tzn. lze je obsadit třemi osobami. V pokojích Superior
a Komfort je možné jednoduchým způsobem vytvořit manželské postele nebo oddělená lůžka. Tyto
pokoje jsou oproti standardním navíc vybaveny klimatizací, trezorem a LCD TV 32".
Sportovní a relaxační vybavení hotelu: vnitřní bazén (12 m) s vířivkou, finskou a parní saunou, venkovní
bazén (20 m), dětské brouzdaliště, zbrusu nové wellness & spa v samostatné budově (různé typy saun,
solná jeskyně, vnitřní a venkovní vířivky, Kneippův chodník, masáže a mnoho dalšího), 2 bowlingové
dráhy, 2 tenisové kurty, 2 squashové kurty, fitness, horolezecká stěna, indoorový trenažér na golf, vnitřní

střelnice (25 m), laserová střelnice, herna, dětský koutek. Hotel nabízí možnost zapůjčení horských kol,
koloběžek, segwayů a loděk.
Každý den dvě hotelové animátorky pořádají různé sportovní soutěže pro děti a dospělé (bowling, střelba
ze vzduchovky, lukostřelba, laserová střelnice, lezecká stěna, ping-pong, tenis, squash, badminton atd.)
s drobnými cenami pro soutěžící. Účast na animačním programu je pro hotelové hosty zdarma!

Stravování:
Stravování v hotelové restauraci, všechna jídla bufetovou formou (oběd a večeře – bufet s obsluhou +
samoobslužný salátový bufet).
Webové stránky hotelu: http://www.hotel-jezerka.cz/

Ceny ubytování a kurzu (za osobu a celý pobyt – 7 dní / 6 nocí, v Kč):
Dospělý ubytování v depandanci cca 200m od hotelu (standardní 2-lůžkový nebo 3lůžkový pokoj) + plná penze / polopenze

6190 / 5290

Dítě 3-12 let ubytování v depandanci cca 200m od hotelu (standardní 2-lůžkový
nebo 3-lůžkový pokoj) + plná penze / polopenze

5290 / 4690

Dospělý ubytování v hotelu - 2-lůžkový standardní pokoj nebo 2-lůžkový Superior s
přistýlkou (3 osoby na pokoji) nebo 4-lůžkové apartmá + plná penze / polopenze

6690 / 5790

Dítě 3-12 let ubytování v hotelu - 2-lůžkový standardní pokoj nebo 2-lůžkový
Superior s přistýlkou (3 osoby na pokoji) nebo 4-lůžkové apartmá + plná penze /
polopenze

5790 / 5190

Dospělý ubytování v hotelu - 2-lůžkový pokoj Superior nebo Komfort + plná penze
/ polopenze

7290 / 6390

Dítě 3-12 let ubytování v hotelu - 2-lůžkový pokoj Superior nebo Komfort + plná
penze / polopenze

6390 / 5790

Příplatek za jednolůžkový pokoj (příp. samostatné ubytování ve 2-lůžkovém pokoji)

2000

Jazykový kurz (34 lekcí á 45 minut)

3690

Hotel Bezděz*** – Staré Splavy, Máchovo
jezero
Bílé písčité pláže obklopené borovými lesy, množství vodních
atrakcí, plážových hřišť a prolézaček, kvalitní zázemí
s občerstvením, cyklotrasy vedoucí rovinatou i mírně zvlněnou
krajinou. Máchovo jezero v chráněné krajinné oblasti
Kokořínsko – Máchův kraj je ideálním místem pro tuzemskou
letní dovolenou jak pro dospělé, tak i pro rodiny s dětmi.
Samotný hotel poskytuje kvalitní ubytování v prostorných pokojích s balkonem, restauraci a bar s
terasou pro příjemné posezení, kulečník, velký krytý bazén, saunu a vířivé koupele.
Termín:

Kurz:

30.7.-5.8.2017
angličtina pro dospělé, školní a předškolní děti
(neděle-sobota)

Ubytování a vybavení hotelu:
Hotel nabízí ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Vybavení pokojů: WC a koupelna
se sprchovým koutem nebo vanou, balkon, pokojový bar, satelitní TV, telefon. WiFi připojení je
k dispozici zdarma v konferenčních prostorách a v baru.
Sportovní a relaxační vybavení hotelu: krytý bazén (18 x 6 m), sauna, vířivé koupele, masáže. V hotelu
je k dispozici recepce, směnárna, trezory, restaurace, denní bar s terasou, kongresový sál pro 150 osob,
4 salonky pro 15 - 50 osob, minitělocvična se stolním tenisem a kulečník.

Stravování:
Stravování v hotelové restauraci; snídaně bufetovou formou, oběd a večeře – výběr z menu nebo bufet.
Webové stránky hotelu: http://www.hotelbezdez-machovojezero.cz/index.php

Ceny ubytování a kurzu (za osobu a celý pobyt – 7 dní / 6 nocí, v Kč):
Dospělý – ubytování + plná penze / polopenze

5990 / 4990

Dítě 3-12 let – ubytování + plná penze / polopenze

4490 / 3790

Příplatek za jednolůžkový pokoj (příp. samostatné ubytování ve 2-lůžkovém pokoji)

1800

Jazykový kurz (34 lekcí á 45 minut)

3690

Cena celkem dospělý – ubytování ve 2 nebo 3-lůžkovém pokoji, plná penze /
polopenze, kurz

9680 / 8680

Cena celkem dítě 3-12 let – ubytování ve 2 nebo 3-lůžkovém pokoji, plná penze /
polopenze, kurz

8180 / 7480

Cena ubytování zahrnuje 1x vstup do bazénu na 60 minut a parkování zdarma.

Další informace (pro obě pobytová místa):





Angličtina pro dospělé a školní (předškolní) děti: Výuka dospělých a dětí probíhá zvlášť,
minimální věk školních dětí je 8 let, předškolních 4 roky. V době mimo výuku není zajišťován
dozor nad nezletilými účastníky kurzu. Děti do 14 let se mohou pobytu zúčastnit pouze v
doprovodu dospělé osoby. Studenti starší 14 let jsou obvykle zařazováni do stejných výukových
skupin jako dospělí.
První den kurzu: Individuální příjezdy účastníků jsou očekávány mezi 14:00 a 17:00 (ubytování
v hotelu). Stravování začíná večeří (18:00). Zahájení kurzu probíhá od 18:45.
Poslední den kurzu: Stravování končí obědem v den odjezdu. Poslední den kurzu se koná pouze
dopolední výuka a účastníci tak mohou odjíždět z pobytového místa bezprostředně po obědě.

Kontakt:
Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy n. Vlt.
tel. 315 727 581, 606 839 398
e-mail: jazykova.skola@easyenglish.cz
Bližší informace a online objednávky na webových stránkách:
www.easyenglish.cz

