VEĽKÁ BRITÁNIA - DEVON/ EXMOUTH
SPRACHCAFFE
POZOR: LEN JUNIOR KURZY!

Ceny sú v

GBP

https://www.ckm.sk/sk/produkty/jazykove-pobyty/juniorske-kurzy/velka-britania/sprachcaffe-devon/exmouth/

Všetky ceny uvedené v cenníku sú v GBP.

STANDARD KURZ 20 - 4 hodiny denne, max. 15 študentov
05.07. - 15.08.2015
kurz a ubytovanie v
počet
rodine
iba kurz
týždňov
s plnoupenziou
3-lôžková
1
x
515
2
x
915
extra
x
400
Dĺžka vyučovacej hodiny: 45 minút
Minimálny vek: 13 rokov
Maximálny vek: 17 rokov

INTENSIVE KURZ 30 - 6 hodiny denne, max. 15 študentov
05.07. - 15.08.2015
kurz a ubytovanie v
počet
rodine
iba kurz
týždňov
s plnoupenziou
3-lôžková
560
1
x
1 005
2
x
extra
x
445
Dĺžka vyučovacej hodiny: 45 minút
Minimálny vek: 13 rokov
Maximálny vek: 17 rokov

Doplatky a voliteľné služby
servis zo strany školy pre UMNR

100 GBP

osoba

len ak vyžaduje letecká spoločnosť

Čo cena zahŕňa
jazykový kurz podľa výberu
ubytovanie podľa výberu
plnúpenziu (obed formou balíčka)
transfer z a na letisko (pre viac info pozri časť "Dôležité termíny a informácie")
vstupný test
štúdijné materiály
certifikát o absolvovaní kurzu
pedagogický dozor 24/7
voľnočasové aktivity a výlety (celodenné a poldenné výlety do okolia - počet záleži od počtu týždňov kurzu)
tričko

Popis ubytovania
Ubytovanie vo všetkých typoch ubytovania je poskytované od nedele do nedele. Je možné si priplatiť noc navyše.
Ubytovanie v rodinách : každá rodina je dôsledne vyberaná, všetky rodiny sú od školy vzdialené 5 - 15 minút chôdze alebo 10 - 25 minút verejnou dopravou. Ubytovanie je
v 3-lôžkových izbách s plnoupenziou. Sociálne zariedenie je spoločné s členmi rodiny. Izby sú upratované raz za týždeň.
Posteľná bielizeň je k dispozícii, uteráky je potrebné si priniesť vlastné.

Dôležité termíny a informácie
Začiatok kurzov: každý pondelok v termínoch ke
Transfer:

Je zabezpečovaný len z letiska Heathrow (LHR) k príletom v čase medzi 11:00 a 15:00 a k odletom 15:00 a 20:00. Transfer z iného letiska
alebo v iný čas je na vyžiadanie a za doplatok.

Ubytovanie: v cene balíčka je ubytovanie od nedele do nedele.
Strava:

plnápenzia zahŕňa raňajky, obed formou balíčka do školy, večeru. Strava zodpovedá miestnej kultúre, zvykom a tradíciam.

Všetky ceny uvedené v cenníku sú v GBP.

