Jarní prodloužený fitness víkend s
angličtinou a němčinou – hotel Svratka
Užijte si třídenní relax v příjemném hotelu
v srdci přírody a výrazně zlepšete nebo
nastartujte svou angličtinu či němčinu. Výuka
pro každou úroveň s českými i zahraničními
lektory. Malé výukové skupiny podle
pokročilosti (4-8 osob). Učte se cizí jazyk
jinak, než jste byli zvyklí – nejen v učebně,
ale i formou hry a konverzace při posezení
s rodilým mluvčím u sklenky dobrého pití.
Jazykovou výuku v tomto kurzu doplňuje
sportovní program - společné cvičení různého
typu se zkušenou cvičitelkou (aerobic, akva-aerobic, dance-aerobic, bodystyling).
Navíc můžete sportovat také individuálně – plavat v krytém hotelovém bazénu s masážními
tryskami, běhat či vyrazit na vycházky do krásné přírody v bezprostředním okolí hotelu, nebo
využít hotelové venkovní fitness hřiště, případně hotelový multifunkční osvětlený kurt pro
tenis, nohejbal atp. Bazén, fitness hřiště i multifunkční kurt jsou zahrnuty v ceně pobytu. V
těsném sousedství hotelu se nachází golfové hřiště (9 jamek, driving range, putting green) bližší informace na http://www.gcsvr1932.cz/
POZOR! Postaráme se i o Vaše děti - kurzu angličtiny se mohou zúčastnit děti od 5 let
(výuka mladších a starších dětí probíhá odděleně), kurzu němčiny děti od 10 let. Starší
děti se mohou účastnit společného cvičení, pro ostatní děti je připraven speciální
sportovní program.
Termín:
Kurz (celkem 15 vyučovacích hodin):
5.-8.5.2018 angličtina pro dospělé a děti od 5 let / němčina pro dospělé a děti od 10 let
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Sportovní program - celkem 5 hodin společného cvičení (zahrnuto v ceně kurzu) , plavání
v hotelovém bazénu, venkovní fitness hřiště, tenis na multifunkčním hřišti (zahrnuto v ceně pobytu),
příp. golf (individuálně, není zahrnuto v ceně).
Ceny ubytování a kurzu (v Kč za 1 osobu a celý pobyt):
Cena kurzu (jazyková výuka a sportovní program)

2900

Cena jazykového kurzu bez sportovního programu

2400

Cena sportovního programu bez jazykového kurzu

500

Cena ubytování - hotel (3 noci s plnou penzí / polopenzí)

2700 / 2250

Cena ubytování - chaty (3 noci s plnou penzí / polopenzí)

2400 / 1950

Cena celkem (dospělý, hotel, plná penze / polopenze, kurz, sportovní program) 5600 / 5150
Cena celkem (dospělý, chata, plná penze / polopenze, kurz, sportovní program) 5300 / 4850
Příplatek za jednolůžkový pokoj (3 noci)
Sleva pro dítě 3-13 let (3 noci s plnou penzí / polopenzí)

600
-400 / -300

Ubytování a vybavení hotelu:
Hotel Svratka nabízí ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích (jednolůžkové pokoje za příplatek)
s vlastním příslušenstvím (WC, sprcha), televizí se satelitními kanály a telefonem. Za nižší cenu lze
rezervovat ubytování ve zděných chatách umístěných přímo u hotelu. Každá chata obsahuje dva
dvoulůžkové a dva čtyřlůžkové pokoje. Všechny pokoje v chatách mají vlastní příslušenství (koupelna
se sprchovým koutem a WC), jsou vybaveny rádiem a telefonem, oproti hotelovým pokojům mají
navíc terasu (balkon). Další vybavení hotelu: kongresový sál, salonky, učebny, klimatizovaný bar,
kavárna s letní terasou, kulečník, šipky, ping-pong, velký krytý bazén s masážními tryskami (použití
bazénu je zahrnuto v ceně ubytování), sauna, půjčovna horských kol, venkovní fitness hřiště pro
všechny generace, nové víceúčelové sportovní hřiště (tenis, volejbal, nohejbal, malá kopaná), wellness
pavilon s nabídkou masáží, koupelí, vířivek, inhalací atd. Bezdrátové připojení WiFi v celém hotelu
zdarma.
Stravování:
Stravování v hotelové restauraci, snídaně a večeře bufetovou formou, oběd – výběr předem ze 3 jídel.
Další informace:
 První den kurzu (pátek): Individuální příjezdy účastníků jsou očekávány mezi 16:00 a 17:00
(ubytování v hotelu). Stravování začíná večeří (od 17:30). Výuka začíná v 19:00.
 Poslední den kurzu (pondělí): Stravování končí obědem v den odjezdu.
 Výuka dospělých a dětí probíhá zvlášť, minimální věk dětí v kurzu angličtiny je 5 let, v kurzu
němčiny 10 let. V době mimo výuku a společný sportovní program není zajišťován dozor nad
nezletilými účastníky kurzu. Děti do 15 let se mohou pobytu zúčastnit pouze v doprovodu
dospělé osoby. Studenti starší 15 let jsou obvykle zařazováni do stejných výukových skupin
jako dospělí.

Kontakt:
Jazyková škola EASY ENGLISH®
Lutovítova 810, 278 01 Kralupy n. Vlt.
tel. 777 139 398, 606 839 398
e-mail: jazykova.skola@easyenglish.cz
Bližší informace a online objednávky na webových stránkách:
www.easyenglish.cz

