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TermínVek detí Dĺžka

15 - 19 7/8 dní marec 2020

Najrýchlejšia cesta ako si zlepšiť angličtinu je vybrať si intenzívny kurz, po 
ktorom budeš môcť komunikovať, aj absolvovať vybraný certifikát. 

Výučba angličtiny
• 20 lekcií = 15 hodín angličtiny za týždeň
• 1 lekcia = 45 minút
• max 15 študentov v triede
• študenti sú rozdelení do skupín vstupným testom podľa ich 

úrovne angličtiny
• výučba prebieha pon-pia od 9.00 - 12.30, poobede si 
študenti môžu vybrať program aktivít a exkurzií

• Certifikát o ukončení kurzu

Transport
1. Letecká doprava* - aktuálná cena letenky je 175 EUR

• taxi transfer z/na letisko London Gatwick je 
zahrnutý v cene kurzu

           
             Termín kurzu je určený od 21.3.-28.3.2020 

Eastbourne
• kurz angličtiny je organizovaný školou Sussex Downs 

v známom pobrežnom meste Eastborne
• všetko je ľahko dostupné
• 10 minút od vlakovej stanice Hampden Park 
• 1h 20 min vlakom od Londýna
• najbližšie letisko London Gatwick

Vybavenie 
• moderne vybavené učebne
• WiFi
• študentská miestnosť
• kaviareň s kantínou
• telocvična
• vonkajšie a vnútorné športoviská

Ubytovanie a strava 
• v rodine 
• 1/2-lôžková izba s plnou penziou (raňajky, obed a 

večera)

Kurz je organizovaný partnerskou strednou školou 
Sussex Downs, ktorá má dlhodobé skúsenosti              
s výučbou anglického jazyka.Atraktívna lokalita pri mori

Nauč sa angličtinu na strednej škole - Eastbourne
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Kurz angličtiny v Eastbourne zahŕňa:
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• 8 dní a 7 nocí v hostiteľskej rodine s plnou penziou
• 15 hodín angličtiny za týždeň, knihy a štúdijný material
• 1 celodenná exkurzia do Arundel Castel
• 1 poldenná exkurzia v meste Brighton do Seal Life Aquarium
• 4 poobedné aktivity môžu zahrnať napríklad quiz, športové 

aktivity, filmový večer, divadlo a iné

 525 EUR 

* Letenka je obojsmerná. V cene letenky ja zahrnutá 15 kg batožina. Cena letenky nie je fixná. Odlet je naplánovaný z 
Viedne s príletom na letisko London Gatwick.
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