Jazyková dovolená - léto 2021
TUZEMSKÉ POBYTOVÉ KURZY AJ, NJ a ŠpJ
Chcete spojit příjemné s užitečným? Chcete si odpočinout, poznat nové přátele a zároveň osvěžit a
výrazně prohloubit své znalosti angličtiny, němčiny, španělštiny nebo italštiny? Chcete komunikovat
beze strachu, že uděláte chybu? Chcete být chvíli sami, nebo naopak vzít s sebou celou rodinu? Vaše
děti v cizím jazyce ve škole "plavou"? Vyberte si z nabídky specialisty na pobytové kurzy v České
republice - jazykové školy EASY ENGLISH®. Letní pobytové kurzy pořádáme již od roku 1990!
Každý kurz zahrnuje celkem 40 vyučovacích hodin (34 hodin v malých skupinách od úplných
začátečníků po nejpokročilejší a 6 hodin společných doplňkových programů). Obvyklý počet studentů v
jedné výukové skupině je 6 (maximální limit 10). Záleží nám na co nejpřesnějším rozdělení účastníků
podle vstupního testu, aby rozdíly v úrovni studentů v každé skupině byly minimální. 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.
Kurzy vedou čeští i zahraniční kvalifikovaní lektoři, důraz se klade na mluvení a porozumění
mluvenému slovu. Studovaný jazyk si dále můžete procvičit během doplňkových odpoledních a
večerních programů za účasti zahraničních lektorů (konverzační hry, táborák, výlety, plážový volejbal
atd.).

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 vstup do AKVA centra a do venkovního bazénu po celý den,
fitness, dětský koutek, dětské hřiště, parkování, každodenní sportovní program pořádaný hotelem a
jeden vstup do wellness centra na 90 minut.
Termín:
17.-23.7.2021 sobotapátek
7.-13.8.2021 sobotapátek

Kurz:
angličtina pro dospělé, školní a předškolní děti / němčina pro dospělé a
školní děti / španělština pro dospělé
angličtina pro dospělé, školní a předškolní děti

V každém turnusu souběžně s kurzem pro veřejnost probíhá Prázdninový kurz AJ pro učitele (obecná
angličtina bez metodiky). Kurz vyhovuje požadavkům tzv. šablon.

Ceny ubytování a kurzu (v Kč za 1 osobu a celý pobyt):
Pouze
ubytování

Kurz +
ubytování

Dospělý ubytování v depandanci cca 200m od hotelu - standardní 2-lůžkový pokoj +
polopenze / plná penze

7790 / 9190

13780 /
15180

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

6390 / 7790

12380 /
13780

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

8290 / 9690

14280 /
15680

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 + polopenze / plná penze

6890 / 8290

12880 /
14280

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

8790 / 10190

14780 /
16180

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

7390 / 8790

13380 /
14780

Popis služby:

Příplatek za samostatné ubytování (1 osoba na 2-lůžkovém pokoji) - DEPANDANCE

2500

Příplatek za samostatné ubytování (1 osoba na 2-lůžkovém pokoji) - HOTELOVÝ POKOJ
STANDARD

4800

Příplatek za samostatné ubytování (1 osoba na 2-lůžkovém pokoji nebo 1-lůžkový pokoj) HOTELOVÝ POKOJ KOMFORT NEBO SUPERIOR

5400

Sleva za osobu ve 3-lůžkovém pokoji v depandanci (k dispozici jen 2 pokoje pro skupiny nebo
rodiny)

-500

Jazykový kurz (34 lekcí á 45 minut + doplňkové programy) - cena bez ubytování a stravy

5990

Cena ubytování zahrnuje 1x vstup do wellness centra na 90 minut, po celou dobu pobytu neomezený vstup do AKVA
centra a do venkovního bazénu, fitness, dětský koutek, dětské hřiště, parkování, sportovní program pořádaný hotelem.

Hotel Studánka**** – Rychnov nad Kněžnou

Přijeďte strávit krásnou letní dovolenou dovolenou ve stylovém
čtyřhvězdičkovém hotelovém komplexu situovaném v malebné východočeské krajině těsně pod
Orlickými horami nedaleko okresního města Rychnov nad Kněžnou. Tato oblast sloužila lázeňským a
rekreačním účelům už od 17. století zejména díky pramenům léčivých vod v okolí. Rozhodnete-li se

současně zúčastnit jazykového kurzu, můžete výrazně zlepšit nebo nastartovat svou angličtinu či
němčinu. Jazykovou výuku v tomto kurzu doplňuje možnost relaxace v hotelovém "vodním a
saunovém světě", využití dalších hotelových sportovně-relaxačních zařízení (bowling, minigolf, vnitřní i
venkovní fitness, multifunkční kurt, půjčovna kol a koloběžek) a výletů do okolí (pivní stezka a
cyklostezka, hrady, zámky, rozhledny atd.).
Termín:

Kurz:

24.7. - 30.7. 2021

Angličtina pro dospělé, školní a předškolní děti / němčina pro dospělé a školní
děti

sobota - pátek

(celkem 34 vyučovacích hodin ve skupinách + doplňkové programy)
V každém turnusu souběžně s kurzem pro veřejnost probíhá Prázdninový kurz AJ pro učitele (obecná
angličtina bez metodiky) pro různé úrovně pokročilosti. Kurz vyhovuje požadavkům tzv. šablon.

Ceny ubytování a kurzu (v Kč za 1 osobu a celý pobyt - 6 nocí):
Popis služby:

Pouze ubytování Kurz + ubytování

Cena ubytování - dospělý (6 nocí s polopenzí / plnou penzí)
Cena ubytování - dítě do 12 let (6 nocí s polopenzí / plnou penzí)

8980 / 10420

14970 / 16410

4490 / 5210

10480 / 11200

Příplatek za jednolůžkový pokoj (6 nocí)

3600

Sleva za ubytování 3. osoby starší 12 let na přistýlce (6 nocí)

-2700

Jazykový kurz (34 vyučovacích hodin + doplňkové programy)

5990

Cena ubytování zahrnuje vstup do wellness v čase 9:00-21:00.
Všechny uvedené ceny jsou konečné (vč. DPH nebo poskytnuté od neplátce DPH).

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

