JAZYKOVÉ POBYTY

pro děti, studenty, dospělé,
rodiny i profesionály
po celém světě

Bavard Languages - Vítejte ve světě jazyků

O nás

Agentura Bavard Languages vznikla v roce 2015, kdy jsme se osamostatnili po téměř deseti letech práce pro
švýcarskou agenturu ESL.
„Bavard“ znamená v překladu „hovorný“, „upovídaný“, „kecal“ nebo i „žvanil“ - a naším cílem je právě to, aby
se i z vás, našich zákazníků, stali hovorní a upovídaní kecalové v cizích jazycích.

Co přinášíme vám?

Více než 20 let zkušeností z oboru jazykového vzdělávání, ať už z pozice studentů, lektorů nebo
organizátorů jazykových pobytů
Široké spektrum kurzů pro všechny věkové kategorie a jazykové úrovně
Osobní znalost portfolia a vysokou kvalitu jazykových škol z naší nabídky
Záruku nejnižší ceny na českém trhu
„Nabízíme bezplatné osobní poradenství s asistencí v každém kroku a jsme zde, abychom vás inspirovali
a abyste si odnesli z kurzu to nejlepší. Pomůžeme vám vytvořit perfektní program a poté vám budeme k
dispozici před, při, ale i po vašem pobytu. Naučit se jazyk, zatímco se obklopíte jinou kulturou, je
nezapomenutelný zážitek, který vám nikdo nikdy nevezme.“
Will Gathings
majitel Bavard Languages

Co nabízíme?
Kurzy pro dospělé, studenty a profesionály

Výběr skupinových kurzů 10 světových jazyků ve více než 30 zemích světa
Individuální kurzy dalších 9 jazyků jako jsou norština, arabština nebo maďarština
Kurzy pro studenty od 14 let, bez omezení horní věkové hranice
Kurzy v miniskupinách pro intenzivnější výuku a rychlejší pokrok
Možnost zisku mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů (Cambridge, IELTS, TOEFL, DELE, DELF,
DALF, apod.)
Studium jazyků v dlouhodobějším časovém horizontu s možností pracovního povolení
Intenzivní kurzy a kurzy v malých skupinách pro profesionály v různých oborech

Kurzy pro děti a mládež, rodinné pobyty

Pobyty pro děti ve věku 6-17 let
Ideální kombinace vzdělávacího a prázdninového pobytu
Spojení výuky jazyka a různých sportovních a společenských aktivit a výletů
Pobyty pro dospělé s dětmi s možností studia v jednom místě
Jazykové tábory pro děti a rodiče sdětmi v ČR
Studium na střední škole v Irsku, Anglii nebo Kanadě

Bavard Languages - První kroky do světa jazyků

5 snadných kroků na úvod:

Vyberte si jazyk, který chcete studovat
Zvolte si destinaci nebo město
 Požádejte nás o radu nebo cenovou nabídku
My vám doporučíme nejvhodnější varianty 
Zajistíme pro Vás vše co je potřeba

Řekli o nás

"Se společností Bavard Languages jsem vycestoval zatím třikrát a byl jsem velmi spokojený. Jejich přístup
je profesionální a kurzy jsou vybírané tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám a požadavkům klienta"
Luděk Rýzner
ředitel OK Plan Architects
“Since the foundation of Bavard Languages we have been working together. Bavard Languages is one of
our top partners in Eastern Europe. They are working very professionally and their clients come well
prepared to California. It’s a pleasure working with the whole team at Bavard."
Patrick Himmelberg
Managing Director, CEL San Diego & Santa Monica

Angličtina - světový jazyk číslo 1

Angličtina je v současné době nepostradatelným jazykem, bez kterého se lze ve světě jen těžko obejít. I pro
nás je angličtina samozřejmě tím nejdůležitejším, byť zdaleka ne jediným, jazykem. soustředíme se na
to,abychom nabízeli kvalitní a prověřené školy, k čemuž nám dopomáhají také asociace jazykových škol,
které se starají o akreditaci a kontrolu kvality. Všechny naše partnerské školy mají potřebné akreditaci k
výuce angličtiny.
V rámci naší práce se snažíme co nejvíce podporovat menší nezávislé školy, se kterými máme přímý osobní
vztah a které se o své (a potažmo naše) studenty příkladně starají opravdu až na osobní rovině. Proto v
naší nabídce najdete spoustu škol s akreditací od Quality English, English UK nebo The English Network.

I proto jsme také hrdí na to, že jsme
autorizovanou agenturou asociace
Quality English, sdružující ty nejlepší
nezávislé školy po celém světě.
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ABERDEEN

International House

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 29 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 60 minut

Tato rodinná a přátelská škola má ideální polohu v centru města, pár kroků od
Námořnického muzea, nádraží, městské knihovny a nádherné viktoriánské zahrady. Tato
centrální poloha dobře dosažitelná autobusy umožňuje studentům podívat se do
obchodů a pubů ve městě. Škola má k dispozici 7 učeben v prostorné historické budově
na hlavní třídě v Aberdeenu. Po skončení hodin angličtiny mají studenti přístup do
počítačové učebny, kde mohou využít počítače s přístupem na internet, knihy a časopisy.
.

Kurzy

Standardní kurz (15 lekcí)
Intenzivní kurz (21 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (21 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, snídaně
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy
V Aberdeenu se nebudete nudit, čekají na vás večere ve zdejších pubech, muzea,
koncerty a celá řada tanečních, hudebních a divadelních festivalů. Určitě si nenechte ujít
Ceilidh (vyslovujte ‘kei-li), tradiční skotský svátek tance, dobrý prostředek, jak potkat
místní a ohřát se před zimou. Aberdeen je rovněž ideálním výchozím bodem pro aktivity
ve volné přírodě. Naše partnerská škola nabízí výlety o víkendech, neopakovatelné
prohlídky starého města, nejhezčí hrady nebo lihovary, kde se připravuje whisky z
Highlands.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1268-international-house-aberdeen

BELFAST

International House

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 27 let

Velikost třídy: max. 12 osob

Délka lekce: 55 minut

Angličtinu se budete učit v nádherné čtyřpatrové budově ve viktoriánském stylu.
v univerzitní zóně, 10 minut od centra města, ve čtvrti plné barů a restaurací, jejichž
hlavními návštěvníky jsou mezinárodní studenti. Má k dispozici 12 moderních tříd,
studovnu vybavenou počítači, malou zahradu a dokonce i kuchyni a jídelnu. V celé
budově máte zdarma připojení na internet prostřednictvím WiFi.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (25 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (25 lekcí)
Kombinovaný kurz (20 + 5 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze, vlastní koupelna
Sdílené byty, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Sdílené byty, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna
Letní rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna
Škola nabízí velké množství různorodých aktivit. Prohlídky s průvodcem po městě
umožňují studentům se navzájem lépe poznat a objevit zajímavá místa v Belfastu,
pestrobarevné a elegantní butiky nebo přívětivou atmosféru starých hospůdek. Důležité
místo zaujímá také sport: rybolov, cyklistika nebo golf. O víkendech škola organizuje
výlety do okolí: Pobřeží Antrim a Obrovy schody.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/767-international-house-belfast

BOURNEMOUTH

Beet Language Centre

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 25 let

Velikost třídy: max. 14 osob

Délka lekce: 45 minut

Jazyková škola BEET byla založena již v roce 1979 a díky pevné tradici a neustálému
vzdělávání učitelů dbá na to, aby její vyučující používali nejnovější metody a technologie
dostupné v dnešní době. Tento vysoký standard odpovídá také dalšímu vybavení školy interaktivní tabule, apod., což přispívá k tomu, že BEET nabízí opravdu skvělé prostředí
pro rozvoj Vašich jazykových schopností. Studenti zejména oceňují multimediální
centrum, kde mají zdarma k dispozici různé studeijní pomůcky.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Polointenzivní kurz (24 lekcí)
Intenzivní kurz (28 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (28 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze, vlastní koupelna
Sdílené byty, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Škola BEET je velice aktivní ve snaze zapojit své studenty do společenského života i v
jejich volném čase a nabízí tak bohatý program různých aktivit. Ty umožní studentům
procvičení angličtiny v uvolněném prostředí. Těši se můžete například na tématické
večery (přednášky,videa, kvízy, apod.), tzv. "sing-song" večer, kdy se studenti učí
anglicky pomocí moderního repetoáru a mnoho dalších. O víkendech pak škola pořádá
výlety do okolí a organizuje také výlety po pobřeží s návštěvami New Forrestu nebo
Jurassic Coast, přírodní památky pod ochranou UNESCO.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1585-beet-language-centre-bournemouth

BOURNEMOUTH

Kings Education

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 22 let

Velikost třídy: max. 14 osob

Délka lekce: 45 minut

Naše partnerská škola se nachází ve čtvrti vzdálené přibližně 10 minut chůze od centra
Bournemouthu a od místní slavné pláže. Obývá dvě historické budovy obklopené parky a
zahradami, což jí dodává příjemnou přátelskou atmosféru. V areálu se nachází
sportoviště, kantýna a restaurace se sezením na terasách. Vybavení školy zahrnuje dvě
počítačová centra, knihovnu, studovnu/přednáškovou místnost, vzdušné učebny a WiFi
zdarma v celém areálu.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (28 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (28 lekcí)
Kombinovaný kurz (20 + 5 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze, vlastní koupelna
Rezidence, jednolůžkový/dvoulůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna
Rezidence, jednolůžkový/dvoulůžkový pokoj, polopenze, vlastní koupelna
Každý týden škola pořádá dvě akce, jichž se můžete zdarma zúčastnit – například výlety,
diskotéky, sportovní aktivity nebo herní či filmové večery či zkuste let horkovzdušným
balonem pro ptačí perspektivu pobřeží. Chcete-li prozkoumat jižní pobřeží Anglie, je pro
vás Bournemouth ideální destinací. O víkendech jsou na programu výlety do Bathu,
Oxfordu, Salisbury, Stonehenge, Winchesteru nebo Brightonu.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/719-kings-education-bournemouth

BRIGHTON

Kings Education

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 22 let

Velikost třídy: max. 14 osob

Délka lekce: 45 minut

Zbrusu nový kampus školy Kings Education se nachází v srdci města, v živé části
nedaleko stanice London Road. Díky svému umístění může škola nabídnout ideální
lokalitu jak pro studium, tak i pro volný čas. Na pláž se dostanete za zhruba 15 minut
pěšky a pokud si budete chtít odpočinout v zeleni, můžete využít jednoho z
nejoblíbenějších parků v Brightonu, který je přímo naproti škole. Škola samotná je
vybavena nejnovějšími technologiemi, včetně interaktivních tabulí a moderním
počítačovým centrem. Jednou z největších výhod je i studentská rezidence nacházející se
ve stejné budově.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (28 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (28 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze, vlastní koupelna
Rezidence, jednolůžkoý pokoj, bez stravy, vlastní koupelna
Rezidence, jednolůžkoý pokoj, polopenze, vlastní koupelna
Brighton i škola Kings nabízejí studentlm nepřeberné množství aktivit, kterých se mohou
zúčastnit. Vedle sportovních akcí, jako je například bowling, badminton nebo beach
volejbal, můžete navštívit některé z místních galerií, jeden z častých koncertů anebo si
jen tak užívat sluníčka na pláži. Zapojit se můžete i do divadelních workshopů. O
víkendu se pak můžete připojit k výletům do Londýna, Cambridge, Bathu, Windsoru
nebo Canterbury.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1628-kings-education-brighton

BRIGHTON

St. Giles International

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 24 let

Velikost třídy: max. 12 osob

Délka lekce: 50 minut

škola St. Giles je situována ve třech budovách postavených ve stylu regency (na počátku
19. století) v centru Brightonu, nedaleko orientálně působících Royal Pavilions Williama
IV. Budova a zařízení školy nedávno prošlo rekonstrukcí a nyní je zde k dispozici
internetová kavárna s bezplatným přístupem na internet a WiFi v celé budově, studovna
s knihovnou, místnost s videem a televizí, jazyková laboratoř a nechybí ani moderně a
dobře vybavená učebna s počítači.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (28 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (28 lekcí)
Business kurz v miniskupině (15/20/25 nebo 30 lekcí

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze, vlastní koupelna
Rezidence, jednolůžkový, bez stravy, vlastní koupelna
Procvičování angličtiny při sportovních i společenských aktivitách je dobrý způsob, jak
v praxi uplatnit znalosti, které získáte ve škole při výuce. Je to také skvělý způsob, jak
navázat přátelství s jinými studenty z celého světa. Naše partnerská škola proto v týdnu
i o víkendech nabízí také bohatý program volnočasových aktivit a sportovních turnajů.
Většina akcí je zdarma, případně za zvýhodněnou cenu. Nabídka zahrnuje sportovní
zápasy v basketbalu, fotbalu nebo tenisu, ale i kulturní akce, jako jsou návštěvy muzeí,
divadel nebo kina stejně jako společné večery v hospodách, na diskotéce nebo v klubu
Babylon Lounge Club.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/436-st-giles-brighton

BRISTOL

ELC

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 23 let

Velikost třídy: max. 14 osob

Délka lekce: 60 minut

Naše partnerská škola v Bristolu se nachází ve dvou budovách, poblíž univerzity, ve
čtvrti Clifton - velice atraktivní části Bristolu. Tato rodinná škola působí na trhu již od
roku 1969 a v roce 2018 se umístila jako číslo 1 na žebříčku EL Gazzette na základě
hodnocení inspekcí British Council. Studenti zde najdou prostorné učebny, společenskou
místnost a samotřejmě i možnost využití WiFi. Škola si zakládá na osobním přístupu a
jednou z velkých výhod studia na ELC je fakt, že studenti se mohou zapojit také do
klubů provozovaných na University of Bristol a snadněji se tak seznámit s místními
studenty.

Kurzy

Intenzivní kurz (21 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (21 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkoý pokoj, bez stravy
Sdílený byt, jednolůžkový pokoj, bez stravy
V tomto univerzitním městě si jistě užijete a nasbíráte celou řadu typicky britských
zkušeností – společně s ostatními studenty z celého světa! Hned na začátek se vydejte
na průzkum historického centra Bristolu a rušné čtvrti se starým přístavem, kde
naleznete muzea, výstavy, kluby a kavárny v málem rekordním počtu a kde se také
každoročně koná slavný Bristol Harbour Festival. Pak může prohlídka pokračovat na
Clifton Suspension Bridge, což je symbol města s působivým výhledem nad řekou
AvonAž budete chtít změnit prostředí, můžete se s přáteli vydat na výlet do města Bath a
užít si tamní termály nebo navštívit megality ve Stonehenge, anebo vyrazit do Walesu.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1157-the-english-language-centre-bristol

CAMBRIDGE

St. Giles International

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 24 let

Velikost třídy: max. 12 osob

Délka lekce: 50 minut

Nejnovější přírůstek do rodiny škol St Giles International se nachází v historické budově
v centru města a disponuje všemi potřebnými atributy pro úspěšný jazykový pobyt.
Kromě moderně vybavencýh učeben je zde i café, samostudijní centrum s přístupemk
výukovým materiálům, prodejna knih a také zahradní terasa. Na St Giles Camridge na
vás čeká opravdu přátelská atmosféra v motivujícím prostředí nejslavnějšího
univerzitního města světa.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (28 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (28 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna

Ve volném čase můžete využít i jednu z aktivit organizovaných školou - ať už se jedná o
procházky po Cambridge a jejích památkách a univerzitních budovách, četné studentské
party, filmové večery anebo některé z výletů organizovaných o víkendu. Budete moci
navštívit například Londýn, Oxford nebo Stonehenge.

https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1638-st-giles-cambridge

CHESTER

English in Chester

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 24 let

Velikost třídy: max. 14 osob

Délka lekce: 45 minut

Naše partnerská škola v Chesteru založená již v roce 1976 je jedinou jazykovou školou ve
městě, která je v provozu po celý rok. Výuka probíhá celkem na třech místech,
v budovách na náměstí Stanley Place jen dvě minuty chůze od centra města. Studenti se
mohou spolehnout, že tu naleznou veškerou potřebnou infrastrukturu a komfort, který
usnadňuje učení cizího jazyka: 12 učeben, jazyková laboratoř, individuální studovny i
místnost s počítači s bezplatným přístupem na internet. WiFi je k dispozici v celé budově.
Po vyučování nebo o přestávkách se můžete sejít s přáteli v kavárně nebo si odpočinout
ve společenské místnosti a při hezkém počasí i venku na dvoře v zadním traktu budovy.

Kurzy

Intenzivní kurz (28 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (28 lekcí)
Intenzivní kurz 25+ v miniskupině

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkoý pokoj, bez stravy, vlastní koupelna
Naše partnerská škola nabízí kromě jazykové výuky také rozmanitý doprovodný program
pro volný čas. Můžete se tak zúčastnit řady exkurzí za mimořádné ceny: poznejte sever
Walesu a Anglie, York a Bath s římskými lázněmi nebo Stratford-Upon-Avon, rodné
město Williama Shakespeara. Navštivte park v Alton Towers anebo město Chester, jehož
prohlídka vám odhalí mnohé z historie města – nebojte se a prozkoumejte jeho tajemná
zákoutí. Pokud ovšem nedáte přednost návštěvě místních hospod! Ani sportovní
fanoušci tu nepřijdou zkrátka – z nabídky, která zahrnuje fotbal, kriket, golf, hokej, jízdu
na koni, plavání nebo tenis, si musí vybrat snad každý!
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/631-english-in-chester

DUBLIN

ATC Dublin

Minimální věk: 17 let

Průměrný věk: 23 let

Velikost třídy: max. 14 osob

Délka lekce: 60 minut

Škola ATC Dublin se nachází v centru Dublinu, na South William Street, pár kroků od
nejdůležitějších dublinských atrakcí. Budova školy je uvnitř kompletně moderně
přestavěna a nabízí 16 učeben s moderními interaktivními tabulemi a audio vybavením.
Celé jedno patro budovy je pak určeno studentům a jejich odpočinku a relaxaci. Během
přestávek tak studenti mohou regenerovat ve společenské místnosti anebo využít
počítačovou laboratoř s přístupem k e-learningu, případně si vybrat některou ze školou
nabízených aktivit. Všichni studenti školy mají zdarma přístup k e-learning a mohou
rovněž bezplatně každý týden využít nabízené workshopy zaměřené na mluvení a
poslech, výslovnost a business angličtinu.

Kurzy

Intenzivní kurz (20 lekcí)
Superintenzivní kurz (26 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (26 lekcí)

Ubytování
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Sdílené byty, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Letní rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna
Díky různým aktivitám, které škola pořádá budete moci ještě více zlepšit Vaše znalosti
angličtiny a poznat spoustu nových lidí a míst. Čeká Vás napříkd prohlídka Dublinu,
návštěva jednoho z mnoha muzeí, kterými Dublin disponuje, filmové a kvízové večery a
výlety do Galway, ke Cliffs of Moher nebo na pláže do Bray. Chybět nemůže samozřejmě
ani možnost návštěvy pivovaru Guinness nebo večer s irskou hudbou v klasické
hospůdce.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1611-atc-dublin

DUBLIN

The Linguaviva Centre

Minimální věk: 15 let

Průměrný věk: 22 let

Velikost třídy: max. 12 osob

Délka lekce: 60 minut

Škola The Linguaviva Centre v Dublinu působí ve městě již od roku 1977, což z ní činí
jednu z nejstarších jazykových škol v Dublinu. Najdete ji v elegantním historickém domě
na Lower Leeson Street, přímo v sousedství centrálního dublinského parku St. Stephen's
Green. Ze školy snadno dojdete také na vyhlášenou Grafton Street, Trinity College anebo
do Národní knihovny. Škola studentům nabízí 12 moderně vybavených učeben,
studentskou lounge s televizí, možnost zrelaxovat na terase nebo u stolního fotbálku či
pingpongu.

Kurzy

Intenzivní kurz (20 lekcí)
Superintenzivní kurz (26 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (26 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, plná penze

Ve volném čase se v Dublinu určitě nudit nebudete. Jednou týdně je pro vás připravena
návštěva některé z kulturních či historický pamětihodností jako jsou Dublin Castle nebo
Trinity College. Každý den můžete také navštívit promítání některého z filmů ve
společenské místnosti, zahrát si stolní tenis nebo fotbálek, případně se zapojit do
konverzačního workshopu v některé z blízkých kaváren. O víkendu se pak můžete vydat
také mimo Dublin, do Galway, Bray na Moherovy útesy nebo do Glendalough či Belfastu.

https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1640-the-linguaviva-centre-dublin

EASTBOURNE

St. Giles International

Minimální věk: 14 let

Průměrný věk: 24 let

Velikost třídy: max. 12 osob

Délka lekce: 50 minut

Škola se nachází v elegantní budově se zahradou a terasou, asi deset minut od centra
Eastbourne a asi sto metrů od pláže. Studentům je k dispozici 15 učeben, z nichž některé
jsou vybaveny interaktivními tabulemi, kantýna, mediatéka, jazyková laboratoř,
knihovna, studovna a internetové připojení zdarma. Blízkost do centra města zaručuje
přístup k mnoha restauracím, obchodům a jiným zařízením včetně sportovních. St. Giles
je známá pro kvalitní výuku a množství doprovodných slžueb. Průměrný věk účastníků je
23. Kdokoliv, kdo hledá klidné útočiště si oblíbí Eastbourne. Na škole mohou studovat i
studenti mladší 16 let - pro ně je k dispozici intenzivní kurz s 28 lekcemi a 3
společenskými aktivitami týdně.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (28 lekcí)
Intenzivní kurz pro teenagery (28 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (28 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, snídaně
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze, vlastní koupelna

Škola organizuje návštěvy Londýna za účelem návštěvy slavných muzikálů jako „Fantom
opery“ či „Lví král“. Nebo se se svými novými známými můžete podívat do Oxfordu,
Cambridge či Brightonu. Nebo se raději budete jen opalovat? Stanovat na venkově?
Užívat si na golfovém hřišti? Ať už hledáte cokoliv, v Eastburne se určitě nudit nebudete!
Pokud budete chtít změnit prostředí, Brighton je pouhých 30 - 40 minut vlakem.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/51-st-giles-eastbourne

EDINBURGH

Mackenzie School

Minimální věk: 18 let

Průměrný věk: 25 let

Velikost třídy: max. 14 osob

Délka lekce: 60 minut

Málokterá škola na světě se může pochlubit tak krásným exteriérem jako právě
Mackenzie School of English. Škola totiž sídlí v pískovcové budově kostela z 18.století a
ve třech patrech zde probíhají jak programy pro děti, tak i pro dospělé. Obě skupiny jsou
od sebe oddělené a dospělí se tak s dětmi prakticky nesetkají a nemusí se tak obávat
"ruchu" dětských studentů. Škola samotná se nachází v edinburghské části Leith, zhruba
1.5 kilometru od centra Edinburghu a i tato lokalita s velkým množstvím kaváren a
restaurací přispívá k unikátnímu kouzlu školy.

Kurzy

Standardní kurz (15 lekcí)
Intenzivní kurz (22.5 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: IELTS (22.5 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy

Volný čas je organizován tak, aby byl nedílnou součástí vzdělávací zkušenosti ve skotské
metropoli. Čeká na vás bohatý program, který vás seznámí s historií i současností města,
poznáte místní kulturu, hospůdky i gastronomii anebo také tajemství Královské míle, či
jednoho z mnoha hradů ať už přímo v Edinburghu nebo v jeho okolí

https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1661-mackenzie-school-of-english-edinburgh

GALWAY

Bridge Mills

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 29 let

Velikost třídy: max. 10 osob

Délka lekce: 45 minut

Naše partnerská škola Bridge Mills je rodinná škola s téměř 30-letou tradicí a nachází se
v nádherné renovované budově mlýna z 18.století, přímo v centru města na břehu řeky
Corrib. Nespornou výhodou školy jsou malé skupinky studentů (maximálně 10 ve třídě),
které zaručují dostatečnou pozornost vyučujících, kterou mohou věnovat studentům. Ve
škole mají studenti k dispozici knihovnu, společenskou místnost, restauraci a kavárnu,
počítačovou a poslechovou laboratoř - tedy vše, co je nutné pro úspěšný jazykový pobyt.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (30 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (30 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze, vlastní koupelna

Škola pro své studenty připravuje i bohatý program pro volný čas. Budete tak mít
možnost seznámit se s kulturními a historickými poklady západního pobřeží Irska,
navštívit typické irské puby, poslechnout si tradiční irskou hudbu nebo si vyzkoušet irské
tance. O víkendech se pak můžete vydat na výlet do okolních míst jako jsou Burren,
Conemara nebo Cliffs of Moher.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1566-bridge-mills-galway

LIVERPOOL

LSE

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 25 let

Velikost třídy: max. 14 osob

Délka lekce: 55 minut

LSE je velká nezávislá škola, která se nachází v krásné gregoriánské budově a stejně jako
město samotné, se pyšní přátelskou a přívětivou atmosférou. Škola má 26 učeben,
většinu z nich s interaktivními tabulemi. Studenti mohou využít i školní kavárny nebo se
scházet ve společenské místnosti, či v krásné zahradě s terasou. Kromě toho zde
najdeme i dvě studovny a knihovnu pro ty, kdo si chtějí v klidu zopakovat učivo. Jen pár
kroků od školy nalezneme univerzitní čtvrť, nedaleko jsou i Albert Dock anebo centrum
města. Nabízí se tu ideální příležitost pro procvičení angličtiny v uvolněné atmosféře, v
místě plném života a mladých lidí

Kurzy

Standardní kurz (15 lekcí)
Polointenzivní kurz (21 lekcí)
Intenzivní kurz (25 lekcí)
Superintenzivní kurz (30 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (23 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna
Město Liverpool nabízí něco pro každého - sportovní a kulturní aktivity, památky,
divadla, obchody...zkrátka ideální prostředí pro zlepšování angličtiny a poznávání
neprávem poněkud opomíjené části Anglie. O víkendu se nabízí možnost výletů do
sousedních měst Chesteru nebo Manchesteru, milovníci fotbalu ocení možnost prohlídky
slavného stadionu Anfield (nebo Goodison Parku, pokud jste vyznavačem modrých barev
Evertonu)...a samozřejmě nechybí ani množství barů, klubů a restaurací, sportovišť a
dalších atrakcí pro volný čas.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1550-liverpool-school-of-english

LONDÝN

Kings Education

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 24 let

Velikost třídy: max. 14 osob

Délka lekce: 45 minut

Škola Kings sídlí v Beckenhamu, v jižní části Londýna. Výuka se koná ve dvou tradičních
budovách, propojených moderní kantýnou, která servíruje širokou nabídku teplých a
studených jídel (včetně halal a vegetariánské kuchyně), které si můžete vychutnat v
zahradách v okolí. Další moderní třídy v nově opravené budově se nachází jen 2 minuty
daleko. Mnohé třídy jsou vybavené interaktivní elektronickou tabulí, ke které lze připojit
počítač a díky tomu snadno koncipovat opravdu pestrou a individuální výuku. Internet je
ostatně k dispozici v celé budově díky WiFi a neschází zde pochopitelně ani sál
s počítači, kde mohou studenti individuálně pracovat.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenziivní kurz (28 lekcí)
Angličtina + Art&Design (28 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (28 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Sdílené byty, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Centrum Londýna a jeho proslulé památky a muzea je vzdáleno jen 20 minut. Ale i v
okolí Beckenhamu je také spousta možností k zabavení, kino je vzdálenou pouhé 3
minuty od areálu školy, místní divadlo, množství restaurací, hospod, kaváren a obchodů.
A zásadní výhodou je absence turistů! Místní sportoviště zahrnují oceňované lázně s
bazénem a posilovnou hned naproti škole, ke kterým patří i tenisové kurty, golfové hřiště
a nedaleká bowlingová dráha.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1039-kings-education-london

LONDÝN

St. Giles International

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 24 let

Velikost třídy: max. 12 osob

Délka lekce: 50 minut

Škola nacházející se v stoleté renovované a modernizované budově, vás příjemně
překvapí šarmantní střešní terasou, umístěnou tedy přesně tam, kde byste ji nečekali.
Škola je vybavena 51 prostornými třídami, jazykovou laboratoří, nejmodernějším
pedagogickým vybavením, knihovnou a velkou kavárnou, kde je v průběhu celého dne
možno drobné občerstvení. WiFi připojení a 50 počítačů k dispozici pro studenty. To vše
"in the very hearth of London", pouhých 15 minut chůze od Oxford Street nebo West
Endu. Škola má také vlastní rezidenci v budově.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (28 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (20/28 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, snídaně
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna
Škola každý měsíc organizuje program, který informuje studenty o kulturních akcích
(divadlo, koncerty, tanec, opera atd.) a momentálních událostech v Londýně. Studenti
mohou zakoupit zvýhodněné lístky na muzikály, do knižního klubu, filmového klubu
nebo návštěvy atrakcí. Každý týden se ve škole promítá na velkoplošné obrazovce film. V
pátek se studenti a vyučující schází v tradiční hospůdce. Také se organizují diskotéky na
lodi plující po Temži. Kromě prohlídek Londýna se nabízejí výlety do Oxfordu,
Cambridge, Stratfordu nad Avonou a do dalších zajímavých mís
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/54-st-giles-london-central

LONDÝN

Tti School of English

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 23 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 50 minut

Naše partnerská škola se nachází v Camdenu - jedné z nejmodernějších a uměleckých
částí Londýna. Tato část je známá svými jazzovými bary, uměním a módou. Tato oblast
se nachází v blízkosti centra Londýna a má pravý nádech nezávislosti a punku. V létě si
můžete poslechnout živou hudbu všech žánrů a podávat se na místní trhy. Nachází se
zde také známá čtvrť Primrose Hill a Regent park. Zažijete zde úžasné zážitky!

Kurzy

Standardní kurz (15 lekcí)
Polointenzivní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (25 lekcí)
Superintenzivní kurz (30 lekcí)
Standardní kurz 30+ (20 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (20 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, snídaně
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Sdílený byt, jednolůžkový pokoj, bez stravy
V nabídce školy je spousta aktivit. Můžete si vybrat ze sportu či kulturních aktivit a
pravidelných návštěv muzeií v Londýně a měst a památek v blízkosti Londýna. Oblast
Camdenu i nedaleké Covent Garden je plná skvělé hudby, uměleckých galerií a té
nejnovější módy. Těšit se můžete i na výlety do Brightonu, Cambridge a dalších
zajímavých destinací v rámci Velké Británie.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1541-tti-school-of-english-london

LONDÝN

Wimbledon School

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 25 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 50 minut

Wimbledon je jedna z nejbezpečnějších a nejbohatějších čtvrtí Londýna, výborně
vybavená divadly, kinosály, nákupními středisky, sportovními areály a íce než 100
kavárnami, restauracemi a bary. Díky dobrému dopravnímu spojení jste v centru
Londýna za 20 minut. Škola se nachází v centru Wimbledonu, asi 5 minut od nádraží,
obchodů a dalších služeb Byla zřízena v roce 1964 a své studenty vítá ve velice klidném a
pěkném prostředí s velkou zahradou. Nabízí multimediální učebnu a bezplatný přístup k
internetu pomocí WiFi. Jedna z výhod naší partnerské školy je dobrá síť rodin
ubytovávajících studenty, které bydlí v její blízkosti.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (28 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (20/28 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, snídaně
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Sdílené byty, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Sdílené byty, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna
Velmi aktivní je škola i v záležitosti mimoškolních činností. Studenti mají možnost hrát
fotbal, tenis, squash a další sporty, nebo navštěvovat kursy salsy, a připravit se tak na
večerní diskotéky organizované školou. Protože je Wimbledon vzdálen od Londýna jen
asi čtvrt hodiny cesty vlakem, dovoluje studentům využívat všeho, co jim hlavní město
může nabídnout: různá představení, koncerty a jiné kulturní události světové úrovně.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/56-wimbledon-school-of-english

NEWCASTLE

International House

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 25 let

Velikost třídy: max. 14 osob

Délka lekce: 55 minut

Naše partnerská škola se nedávno přesunula do nově zrekonstruovaných prostor, které
plně uspokojí i ty nejnáročnější požadavky studentů z celého světa. Škola, která byla
založena v roce 1978 a po londýnské instituci je druhou nejstarší ze skupiny
International House, sice vychází z tradičního pojetí výuky, ale výrazně se orientuje do
budoucnosti. Má kapacitu 450 míst a svým studentům nabízí nadstandardní zázemí: 17
učeben s moderním sociálním zařízením. Budova má také bezbariérový přístup.Je zde
prostorná a útulná společenská místnost s televizí a DVD přehrávačem, kterou lze využít
i k pořádání oslav. V kavárně jsou k dostání menší teplá i studená jídla.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Polointenzivní kurz (25 lekcí)
Superintenzivní kurz (30 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (25 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna
Po celý rok připravuje škola pro své studenty bohatý program, v jehož rámci se pořádají
také nejrůznější exkurze a výlety za kulturou. Můžete se tak podívat například do
Edinburghu, hlavního města Skotska, Yorku, který je symbolem středověké Anglie,
Dunstanburghu s hradem z 8. Století nebo do Durhamu s katedrálou vystavěnou
Normany. Milovníci přírody se mohou těšit na výlet do Lake Districtu, o němž místní
tvrdí, že je nejnádhernějším místem v Evropě.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/121-international-house-newcastle

OXFORD

Kings Education

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 23 let

Velikost třídy: max. 14 osob

Délka lekce: 45 minut

Jazyková škola Kings Oxford má ve výuce jazyků pro zahraniční studenty solidní
reputaci. Pro výuku angličtiny nabízí ideální podmínky v centru města, ve dvou, jen
několik minut od sebe vzdálených budovách. Obě budovy byly kompletně renovovány,
nabízí vzdušné učebny s interaktivními tabulemi, multimediální sál s počítači ve kterém
se mohou studenti individuálně učit jakož i velká společenská místnost s recepcí ve které
se studenti setkávají aby si popovídali. Přístup na internet je zdarma a je zajištěn na celé
škole WiFi sítí. Kings je škola s certifikací IELTS pro region Oxfordu, kurzy tedy tomuto
odpovídají a mnozí lektoři jsou také oficiální zkoušející. Škola také nabízí jedinečný
program English Plus Art & Design

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (28 lekcí)
Angličtina + Art&Design (28 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (28 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna
Sdílené byty, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Oxford nabízí úžasnou kombinaci kultury, sportu a zábavy se svou širokou nabídkou
muzeí, divadel a kin, živého studentského života a skvělých nákupů. Týdenní nabídka
školních aktivit je široká: fotbal, basketbal, tenis, bruslení, lekce salsy, karaoke, závody
chrtů, prohlídky univerzitních areálů a kulturní lekce jsou jen některé z možností. Většina
těchto aktivit je zdarma, některé za drobný poplatek. Výlety zahrnují např. Brighton,
Stratford, zámek Warwick, Londýn, Bath, Salisbury, Stonehenge či Windsor.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1040-kings-education-oxford

PORTSMOUTH

LSI

Minimální věk: 18 let

Průměrný věk: 23 let

Velikost třídy: max. 12 osob

Délka lekce: 60 minut

Naše partnerská škola se nachází blízko všech důležitých institucí a služeb ve městě a
také pláž a přístav jsou odsud bez problémů dostupné i pěšky. Škola má k dispozici 50
světlých a dobře zařízených tříd. Také samostatné studium je významnou součástí
jazykového pobytu, proto bylo ve škole zřízeno prvotřídní učební studio pro samouky,
kde můžete ve volném čase zábavnou formou pronikat do tajů angličtiny. A po vyučování
byste neměli zapomínat ani na své tělo – využijte proto možností, které nabízí univerzitní
klub „gym & health“ nebo zkuste párkrát přeplavat zdejší plavecký bazén.

Kurzy

Intenzivní kurz (22.5 lekcí)
Business kurz (25 lekcí)
Kurz 30+ (15/25 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: Cambridge FCE, CAE, IELTS (22.5 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Sdílený byt, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna

Škola připravuje na každý týden rozmanitý doprovodný program. Od pondělí do pátku se
konají například společná večerní setkání v hospodě nebo je v nabídce návštěva divadla
či filmové večery, oblíbené jsou i společné výpravy do muzea nebo sportovní aktivity
(jachting, fotbal, golf, bowling). O sobotách bývají na programu exkurze – Bath,
Salisbury & Stonehenge, Isle of Wight nebo Londýn jsou nejčastějšími cíli společných
výletů.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/538-lsi-portsmouth

TORQUAY

TIS

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 46 let

Velikost třídy: max. 12 osob

Délka lekce: 60 minut

Škola se nachází pár kroků od centra Torquay, obklopena zahradami. Studentům nabízí
excelentní prostředí s 20 moderně vybavenými učebnami. Nechybí ani lounge pro
studenty s Playstationem a občerstvením, vlastní knihkupectví, volejbalový kurt anebo
slunná terasa s grilem. Ke škole patří i vlastní hotel - Club TIS, který leží přímo naproti
přes ulici a poskytuje ubytování vysoké kvality, zejména pro profesionály a klienty s
business zaměřením. Využít ovšem můžete i kavárnu, kde si můžete dát oběd.

Kurzy

Standardní kurz (15 lekcí)
Polointenzivní kurz (19 lekcí)
Intenzivní kurz (23 lekcí)
Kurz 30+ (15 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze, vlastní koupelna
Hotel TIS, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna

Program volného času je důležitou součástí jazykového pobytu a škola TIS se stará o to,
aby si její studenti svůj pobyt užili na 100%. O program se stará přímo zaměstnanci
školy, kteří jej mají na starosti a očekávat tak můžete různorodé aktivity, výlety a akce.
Ať už se jedná o plavby lodí okolo pobřeží, procházky po okolí a po městě, sportovní
aktivity (fotbal, golf, apod.) anebo celou řadu výletů o víkendu, které Vás zavedou do
národního parku Dartmoor, Bristolu nebo Cornwallu.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1631-torquay-international-school
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BOSTON

Kings Education

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 23 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 45 minut

Škola Kings Boston je situována v areálu Pine Manor College, která je jednou z
nejprestižnějších univerzit Spojených států. Na tomto území s rozlohou více než 60 akrů
se nachází jídelna s pestrou nabídkou studených i teplých jídel, univerzitní knihovna,
posilovna, sportovní hala (basketbal, volejbal, tenis, badminton, fotbal), venkovní hřiště
na fotbal a softbal, tenisové kurty, turistické trasy a běžecká dráha. Můžete využít
možnosti ubytování přímo v areálu školy a mít to do hodiny 2 minuty pěšky! Nejbližší
stanice metra se nachází deset minut chůze od vzdělávacího centra.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (28 lekcí)
Přípravný kurz ke zkoušce TOEFL (20 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkový pokoj, plná penze
Rezidence, dvoulůžkový pokoj, plná penze
Mezi mnoho z bostonských atrakcí, které možná budete chtít navštívit, by mohl patřit
například Quincy Market, kde můžete obdivovat na 150 obchodů, restaurací, butiků a
také zde najdete nejrůznější možnosti zábavy. Nebo se projděte po slavné stezce
svobody (Freedom Trail), která měří přes 4 kilometry a odhaluje historii města.Udělejte si
výlet na jednom z populárních plavidel „Ducks“ a vychutnejte si krásný výhled na město,
který se vám naskytne při plavbě po řece Charles. Sportovní fanoušci si jistě nenechají
ujít některé z utkání Bruins, Celtics nebo Red Socks, kterým můžete přijít fandit na
slavný Fenway Park Stadion.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1339-kings-education-boston

FORT LAUDERDALE

The Language Academy

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 26 let

Velikost třídy: max. 12 osob

Délka lekce: 50 minut

The Language Academy ve Ft Lauderdale patří mezi nejoceňovanější a nejakredtiovanější
školy v USA. Hlavní budova školy se nachází v samém srdci města, nedaleko Museum of
Art Plaza se snadnou dostupností městské knihovny, centrálního autobusového
stanoviště i vlakového nádraží. Studenti se mohou těšit na moderní klimatizovanou
budovu, 18 učeben, počítačové centrum, coffee lounge a samozřejmě bezplatnou WiFi.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Polointenzivní kurz (22 lekcí)
Intenzivní kurz (32 lekíc)
Standardní kurz v miniskupině (20 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Apartmány, bez stravy

Škola připravuje pro své studeny zajímavý volnočasový program, včetně možností
víkendových výletů. Můžete se tak těšit na nákupy ve floridských obchodních centrech,
muzikály v Broward Centre anebo sportovní program, který zahrnuje beachvolejbal nebo
možnost návštěvi amerického olympijského plaveckého centra. Podívat se můžete i třeba
na Fort Lauderdale Boat Show. Mezi výlety pak najdete návštěvu Florida Keys, Miami
nebo mysu Canaveral.

https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1648-the-language-academy-ft-lauderdale

HONOLULU

ICC

Minimální věk: 18 let

Průměrný věk: 25 let

Velikost třídy: max. 14 osob

Délka lekce: 55 minut

Naše partnerská škola IIC na Hawaii se přestěhovala do zbrusu nových prostor v
samotném srdci města Honolulu. Nachází se v patře moderní budovy Clifford Center a
ubytovává nyní více studentů zatímco snižuje počty studentů ve třídě. Osvědčené
vyučující metody v 11 prostorných a prosvětlených třídách se zaručují výuku kvalitní
angličtiny. Zařízení zahrnuje prostory pro relaxaci, počítačovou učebnu a malou
knihovnu. Studenti mohou kdykoli přijít do sborovny a požádat učetele o radu. Čaj a
káva jsou pro studenty zdarma. Nákupní centrum Ala Moana a pláže Waikiki jsou
vzdáleny 20 minut jízdy autobusem.

Kurzy

Standardní kurz (16 lekcí)
Intenzivní kurz (20 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Studio, bez stravy
onolulu je jazykovým pobytem v ráji! Krytý záliv je turisty velmi oblíbený, ale i presto
neztratil nic ze svého kouzla. Překrásná pláž Ala Moana Beach je situována blízko školy
a je velmi oblíbená u místních a je mnohem klidnější než slavná pláž Waikiki Beach.
Surfování, plážový volleyball, turistika v okolí nečinných vulkánů nebo obrovských
vodopádů, grilování nebo večírky na pláži…škola nabízí širokou škálu aktivit a
zajímavých exkurzí. Ti odvážnější z Vás si budou moci zaplavat s delfíny a žraloky! O
víkendech budete moci využít autobusové dopravy (jeden z nejlepších dopravních
system v USA), abyste procestovali tento dlouhý božský ostrov!
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/480-icc-hawaii

KELOWNA

VanWest College

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 27 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 50 minut

Kelowna je město poblíž Vancouveru, s příjemným klimatem. Kampus školy VanWest
College se nachází v centru Kelowny, blízko autobusového nádraží i nedaleko jezera.
Disponuje 9 moderními světlými učebnami, nechybí zde ani počítačová laboratoř nebo
studentská lounge. Díky své velikosti, nebo spíše nevelikosti, nabízí škola příjemné
prostředí pro studium v takřka rodinném prostředí.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Polointenzivní kurz (25 lekcí)
Intenzivní kurz (30 lekíc)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, plná penze
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna

Díky organizovaným aktivitám máte možnost se zapojit do každodenní konverzace i
mimo školu a školní vyučování a zároveň se tak blíže poznat se svými spolužáky a
navázat tak nová přátelství. Těšit se tak můžete na odpolední aktivity po vyučování,
večerní grilování a samozřejmě také na víkendové výlety do blízkého okolí. Kelowna a její
okolí je vyhlášeno i jako vinařská oblast, takže i milovníci vína si zde přijdou na své

https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1659-vanwest-college-kelowna

LOS ANGELES

Kings Education

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 24 let

Velikost třídy: max. 14 osob

Délka lekce: 45 minut

Naše partnerská škola sídlí na vybraném místě v Los Angeles hned u Sunset Boulevard. a
nachází se v moderní stylové budově obklopené venkovním zázemím příhodným pro
relaxaci a pozorování celebrit. Výuka angličtiny probíhá ve světlých a prostorných
třídách vybavených interaktivními tabulemi. Dále je k dispozici společenská místnost,
kde se můžete sejít s dalšími studenty a podívat se společně na DVD nebo naplánovat
vycházku na večer či víkend. Vysoce kvalitní kurzy jsou zajištěny obrovskými
zkušenostmi britské skupiny Kings a kvalitním zázemím, které areál školy poskytuje.
Tento zahrnuje počítačové centrum, WiFi připojení v celém areálu zdarma a Apple Mac
střižna, hojně využívaná studenty v programu English Plus Film.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (28 lekcí)
Angličtina + film (28 lekcí)
Kurz 25+ (20 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Rezidence, dvoulůžkový pokoj, bez stravy
Jste ve městě, které překypuje atrakcemi. Navíc vše máte takřka na dosah ruky, a pokud
máte dobré boty, jistě rádi budete poznávat šarm tohoto místa: začněte hvězdami
věnovanými filmovým mýtům na Walk of Fame, navštivte Voskové muzeum, Egyptské
divadlo figurující v Guinnessově knize rekordů nebo divadlo Kodak - vše do 10 minut od
školy! Pro milovníky nakupování bude Los Angeles opravdovým rájem. A milovníci
jemného písku a koupání v moři si přijdou na své na nádherných plážích snadno
dostupných veřejnou dopravou.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1178-kings-education-los-angeles

MADISON

WESLI

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 28 let

Velikost třídy: max. 14 osob

Délka lekce: 50 minut

Jazyková škola WESLI - Wisconsin English as a Second Language Institute - vyučuje
angličtinu v Madisonu již od roku 1981. Má tedy za sebou nezpochybnitelné zkušenosti i
kvalitu, ověřenou akreditací od EnglishUSA i členstvím v asociaci Quality English. Škola
leží v centru Madisonu a je tak snadno dostupná hromadnou dopravou. Díky své
velikosti nabízí studentům opravdu pohodové rodinné prostředí, které často chybí ve
velkých školách ve velkoměstech.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Polointenzivní kurz (24 lekcí)
Intenzivní kurz (30 lekíc)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, plná penze

Madison samotný i jeho nejbližší okolí nabízí obrovské množství možností pro trávení
volného času. Ať už se vydáte na nějakou akci organizovanou místní univerzitou, kulturní
akce konané ve městě nebo využijete jezero, u kterého Madison leží - určitě si najdete
něco, čím zaplnit volný čas. O víkendu se můžete třeba vydat i mimo Madisona navštívit
třeba Milwaukee nebo Chicago.

https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1666-wesli-madison-wisconsin

MIAMI

EC

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 26 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 45 minut

Naše partnerská škola otevřela své nové výukové středisko v samém centru rušného
Miami, v moderní a klimatizované budově obklopené restauracemi. V blízkosti se nachází
jak Lincoln Road a Ocean Drive, tak pláž! V tomto prostředí, které přímo vybízí k zábavě,
se budete učit anglicky pod vedením zkušených a motivovaných vyučujících. Čeká na vás
14 prostorných a světlých tříd. Obrovský prostor je vyhrazen odpočinku a setkáním s
dalšími studenty z celého světa. Najdete zde pohodlná křesla a automaty na nápoje a
občerstvení. V celé budově školy je k dispozici WiFi a studenti mohou využívat i několik
počítačů.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Polointenzivní kurz (24 lekcí)
Intenzivní kurz (30 lekcí)
English for Work (30 lekcí)
English in the City (30 lekcí)

Ubytování
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, snídaně
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Sdílený byt, dvoulůžkový pokoj, bez stravy
Sdílený byt, jednolůžkový pokoj, bez stravy

Naše škola nabízí každodenní program volnočasových aktivit, které zahrnují sportovní
aktivity, výlety, společné procházky, poznávání nočního života a mnoho dalšího. Toto
město vás bude fascinovat svou uvolněnou a živou tváří - zejména díky velkému počtu
latinskoamerických přistěhovalců, kteří zde udržují radostnou atmosféru. Velkou část
vašich volnočasových aktivit budou tvořit pláž a vodní sporty. Zjistíte ale, že v Miami
jsou i překvapivé poklady v podobě muzeí, uměleckých galerií.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1328-ec-miami

NEW YORK

NYLC

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 25 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 60 minut

Škola New York Language Centre působí v oblasti výuky angličtiny již přes třicet let a
studentům, kteří se chystají do New Yorku nabízí dokonce tři lokality, ze kterých mohou
vybírat: Jackson Heights (JH) v Queens (přibližně 20 minut od Manhattanu), Upper West
Side (UWS) nedaleko Columbia University a třetí variantou je Midtown Manhattan
(poblíž Times Square). Ceny kurzů v jednotlivých lokalitách se liší, ale kvalita - i díky
pravidelným kontrolám z Quality English a English USA - je ve všude velmi dobrá.

Kurzy

Standardní kurz (16 lekcí)
Intenzivní kurz (20 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, snídaně
Hostitelská rodina Manhattan, jednolůžkový pokoj, snídaně
Sdílený byt, jednolůžkový pokoj bez stravy

Volný čas můžete trávit zejména průzkumem "Velkého jablka", do jehož centra se (z
Jackson Heights i Manhattanu) dostanete snadno a rychle a samozřejmě tak můžete
navštívit - ať už samostatně či organizovaně - všechna lákadla, která New York svým
návštěvníkům nabízí.

https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1608-nylc-new-york

NEW YORK

St. Giles International

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 26 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 45 minut

Naše partnerská škola, ležící pár kroků od Empire State Building, vás vítá ve svých
prostorách na 5. Avenue, v 7. poschodí moderní a elegantní budovy, renovované ve stylu
art déco. Angličtinu tak budete moci studovat spolu s ostatními studenty ze všech koutů
světa v samém srdci Manhattanu. Škola je velmi snadno dostupná veřejnou dopravou a
nabízí vynikající zázemí: 17 moderních tříd s interaktivními tabulemi, knihovna,
multimediální laboratoř, zdarma připojení na internet přes wifi, knihkupectví, informační
středisko, počítače a jídelna. Abyste si mohli po škole také chvilku odpočinout a v
poledne se najíst, je pro vás připraveno café-lounge vyhrazené pro studenty školy.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Polointenzivní kurz (22 lekcí)
Intenzivní kurz (28 lekcí)
Platinum business kurz (15/20 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, snídaně
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Město, jež nikdy nespí, překypuje rozmanitými a neotřelými možnostmi zábavy, které
nádherně doplňují program aktivit navržený naší partnerskou školou. Uveďme několik
příkladů: turistické okruhy v New Yorku, baseballové zápasy, představení v Greenwich
Village, divadelní večery na Broadway, live koncerty v Central Parku. Rovněž navštívíte
nejprestižnější umělecká muzea ve městě, MOMA (Museum of Modern Art),
Guggenheimovo muzeum a Muzeum přírodních věd.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1168-st-giles-new-york

SAN DIEGO

CEL

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 24 let

Velikost třídy: max. 12 osob

Délka lekce: 45 minut

CEL leží přímo v srdci San Diega, kousek od historické čtvrti Gas Lamp. Přímo na dosah
ruky tak máte možnost nakupování, večeří v restauracích nebo tance v místních klubech.
Když se k tomu přidá docházková vzdálenost k zastávkám MHD, Broadway Pier anebo
baseballového stadionu San Diega Padres, lepší lokalita už se najde jen stěží. Budova
školy se nachází přímo na tramvajové lince, 2 minuty chůze od zastávky. Výhodou je i
studium v menších skupinkách, než je u škol v USA běžné. V letních měsících probíhají
kurzy dopoledne i odpoledne, v závislosti na úrovni studentů a naplněnosti kapacity
školy. I tak si ale jazykový pobyt v San Diegu užijete naplno.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Polointenzivní kurz (24 lekcí)
Intenzivní kurz (30 lekcí)
Přípravný kurz ke zkoušce TOEFL (20 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Hostitelská rodina, dvoulůžkový pokoj, polopenze
Sdílený byt, jednolůžkový pokoj bez stravy, vlastní koupelna
Sdílený byt, dvoulůžkový pokoj bez stravy, vlastní koupelna

Geografická poloha San Diega na jihu Kalifornie a na pobřeží Tichého oceánu nabízí
celou řadu možností těm, kteří mají rádi venkovní a vodní sporty. Škola nabízí širokou
škálu volnočasových aktivit, jako jsou surfování, potápění (s maskou a šnorchlem) a
windsurfing. Na programu najdete ale také večírky na pláži, koncerty nebo parašutismus.
Většina aktivit je velmi levná, někdy dokonce zcela zdarma. Škola rovněž organizuje
výlety do Los Angeles, Las Vegas nebo Grand Canyonu.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1523-cel-san-diego

SAN FRANCISCO

St. Giles International

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 26 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 45 minut

Naše partnerská škola je ideálně položena na market Street v centru San Francisca, jen
pár kroků od Union Square. Nedávno prošla renovací a skýtá ideální podmínky pro
studium. Ve dvou budovách se zde nachází 34 moderních, prostorných a světlých
učeben, jazyková laboratoř s velkou zásobou DVD a dvě počítačové místnosti s rychlým
a bezplatným internetem. Studentská kavárna a příjemná společenská místnost nabízejí
prostor pro uvolněnou diskuzi s přáteli, které si mezi studenty jistě rychle najdete. V
blízkosti školy se nacházejí zahrady Yerba Buena, skutečná oáza klidu uprostřed města.
Můžete zde odpočívat po návštěvě muzea moderního umění nebo po vyučování.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Polointenzivní kurz (22 lekcí)
Intenzivní kurz (28 lekcí)
Platinum business kurz (15/20 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, snídaně
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Naše partnerská škola vám umožní poznat nejen San Francisco ale i jeho okolí: Los
Angeles, Las Vegas, Yosemitský národní park, údolí Napa s vinohrady nebo hory Santa
Cruz či jezero Tahoe, známé lyžařskými středisky. San Francisco je vynikajícím výchozím
bodem pro cesty po Kalifornii a na romantické pobřeží Tichého oceánu.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/22-st-giles-san-francisco

SANTA MONICA

CEL

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 24 let

Velikost třídy: max. 12 osob

Délka lekce: 45 minut

Jazyková škola, kde se budete učit anglicky během jazykového pobytu v Kalifornii, se
nachází v centru Santa Moniky, tři sta metrů od pláže a několik kroků od Third Street
Promenade. Výjimečná poloha školy vám umožňuje dostat se k hlavním atrakcím Santa
Monicy za několik minut. Škola sídlí v posledním patře moderní budovy. Tyto prostory
jsou zalité sluncem a všechny třídy jsou velmi dobře vybaveny a klimatizovány. Přístup k
vysokorychlostnímu internetu je zdarma prostřednictvím WiFi v celé škole. Ve
studentské místnosti si budete moci odpočinout a přečíst si místní noviny. Pro doplnění
kurzu angličtiny můžete využít i pedagogických nástrojů.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Polointenzivní kurz (24 lekcí)
Intenzivní kurz (30 lekcí)
Přípravný kurz ke zkoušce TOEFL (20 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Hostitelská rodina, dvoulůžkový pokoj, polopenze
Sdílený byt, jednolůžkový pokoj bez stravy, vlastní koupelna
Sdílený byt, dvoulůžkový pokoj bez stravy, vlastní koupelna
V Santa Monice se zcela jistě nebudete nudit! Využijte množství příležitostí a poznejte
tento kout Kalifornie – doplníte si vaše jazykové znalosti v kontaktu se zdejšími obyvateli
a dalšími mezinárodními studenty. Pláže, město – a Los Angeles jsou na dosah ruky.
Škola nabízí program aktivit, který zahrnuje sport (kolo, lekce surfování nebo golfu)
výlety (Palisades Park, Universal Studios, Sea World v San Diegu, Beverly Hills a
Hollywoodu nebo víkend v Las Vegas) i vycházky za kulturou a zábavou.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1519-cel-santa-monica

TORONO

ILSC

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 24 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 50 minut

Naše partnerská škola se nachází v centru Toronta a rozkládá se ve dvou areálech
navržených a vybavených tak, aby vyhovovaly nárokům na prvotřídní prostředí pro
výuku studentů. Ke 43 učebnám angličtiny jsou k dispozici dvě počítačové jazykové
laboratoře a přístup na WiFi síť v celé budově. Díky jedinečnému programu volitelných
předmětů si můžete svůj kurz uzpůsobit přesně svým potřebám a své úrovni. Škola
rovněž nabízí místa pro odpočinek a navazování kontaktů s dalšími mezinárodními
účastníky kurzů v tomto multi kulturním prostředí. ILSC se nachází v blízkosti největších
atrakcí v Torontu, včetně živých barů a restaurací a čínské čtvrti.

Kurzy

Standardní kurz (17 lekcí)
Polointenzivní kurz (24 lekcí)
Intenzivní kurz (30 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, plná penze

Toronto nabízí nekonečné možnosti, jak trávit volný čas, a ILSC toho využívá pro
vytvoření bohatého a pestrého programu po vyučování. Každý týden jsou nabízeny
četné sportovní, odpočinkové a kulturní aktivity, včetně návštěv velkých turistických
atrakcí jako CN Tower, plavba v Toronto Island, muzea, galerie, procházky čtvrtěmi,
návštěvy hokejových, basktebalových či baseballových zápasů, zahrad, bowlingu,
hudebních akcí či filmových večerů. Na jedno- či vícedenní exkurze je možné vyrazit o
víkendech. Studenti se mohou zúčastnit celodenních výletů k Niagarským vodopádům, či
vídenní výlety do Quebecu za poznáním francouzskokanadské kultury, či co New Yorku v
USA.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/33-ilsc-toronto

VANCOUVER

ILSC

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 24 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 50 minut

Naše partnerská škola se skládá z pěti budov, vzdálených od sebe 2 až 3 minuty. Každý
kampus má svůj vlastní styl, ale všem je společná upřímná a společenská atmosféra, tolik
charakteristická pro školy ILSC. Společně disponuje škola 80 učebnami, 12 počítačovými
učebnami a WiFi sítí. Šest společenských místností nabízí místo k uvolnění, setkávání a
popovídání s jinými mezinárodními účastníky nad kávou či svačinou. Umístění v centru
města umožňuje snadný přístup k veřejné dopravě a ke všem atraktivním místům které
"Downtown" nabízí.

Kurzy

Standardní kurz (17 lekcí)
Polointenzivní kurz (24 lekcí)
Intenzivní kurz (30 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, plná penze
Mimo výuku pořádá ILSC bohatý program, který umožňuje studentům využít naplno
město a jeho okolí. Pokud máte rádi outdoorové sporty, můžete se zúčastnit projížďky na
kole ve Stanley Parku, jízdy na kajaku na moři, skimboarding, turnajů v plážovém
volejbale, či výletů na Grouse Mountain nebo visutý most Capilano. Každý víkend jsou
pro studenty připraveny jedno denní i několikadenní výlety do různých destinací:
majestatní Rocky Mountains, Vancouver Island, lyžařské středisko Whistler, či Seattle a
Portland v USA.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/35-ilsc-vancouver

WASHINGTON, D.C.

EC

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 26 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 45 minut

Naše partnerská škola, ležící pouhých 10 minut chůze od Bílého domu, nabízí moderní a
elegantní studijní prostředí přímo v srdci Washingtonu. 11 učeben s interaktivními
tabulemi nabízí ideální prostředí pro komunikativní výuku angličtiny pro studenty u
celého světa. Ve škole můžete využít jak dostupných počítačů, tak zůstat "online" pomocí
WiFi. Přestávky můžete trávit ve studentské místnosti a spolu s ostatními kamarády
plánovat odpolední výlety za poznáváním Washingtonu a okolí. Skvělá podzemní
dopravní síť Vás dopraví kamkoliv po městě, nebo až do sousedních států Virginie a
Marylandu.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Polointenzivní kurz (24 lekcí)
Intenzivní kurz (30 lekcí)
English for Work (30 lekcí)
English in the City (30 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, snídaně
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Rezidence, dvoulůžkový pokoj, bez stravy

Škola nabízí nepřeberné množství aktivit, během nichž budete mít možnost spatřit
slavné washingtonské ikony a zároveň se pobavit s novými přáteli. Místní zoo, Meridan
Hill Park, katedrálu anebo mezinárodní muzeum špionáže najdete jen pár minut od
školy. Určitě navštívíte i pilíře americké demokracie:Bílý dům, Kapitol, Kongres a
National Mall s vyhlášeným Lincolnovým památníkem. Jestliže se chcete udržet v
kondici, můžete se projet na kole kolem řeky Potomac a pokud chcete utratit své úspory,
pak se vydejte na nákupy do Georgetownu nebo na U Street!
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1503-ec-washington-dc

Austrálie & Nový Zéland

Auckland

Noosa

Brisbane

Perth

Byron Bay

Cairns

Queenstown

Sunshine Coast

Gold Coast

Sydney

Melbourne

Wellington

AUCKLAND

Worldwide School

Minimální věk: 18 let

Průměrný věk: 26 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 60 minut

Jazyková škola Worldwide School of English byla založena již v roce 1989 a nachází se v
centru Aucklandu. Škola okupuje moderní šestiposchoďovou budovu a studenti zde
mohou využít samovzdělávací centrum a knihovnu, místnost pro sledování filmů,
studentskou lounge a v nejvyšším patře také café a terasu s krásným výhledem na
Aucklandský záliv. Všechny učebny ve škole jsou vybavene obrazovkou a celá škola je
pokryta signálem WiFi. Během studia mohou studenti využít i online learning.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (25 lekcí)
Business kurz (25 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: FCE, CAE, IELTS (25 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Apartmány
Každý týden pořádá škola pro své studenty zajímavé aktivity, ať už sportovního (fotbal,
touch rugby, jóga) anebo společenského (pub night, konverzace, filmy) charakteru. Pro
studenty jsou připraveny i prgramy v rámci Job Clubu a každé dva měsíce se odehrávají
školní party. O víkendu pak mají všichni studenti možnost zúčastnit se zajímavého výletu
po Aucklandu a okolí.

https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1603-worldwide-school-of-english-auckland

BRISBANE

Browns English

Minimální věk: 17 let

Průměrný věk: 24 let

Velikost třídy: max. 18 osob

Délka lekce: 60 minut

Jazyková škola BROWNS English Language School sídlí v moderní budově s prvotřídním
standardem přímo v srdci města. Zažijete tu opravdu dynamický přístup a příval energie,
která doslova vyzařuje z ultramoderního rudého nábytku. Řady vysokých oken skýtají
skvělý pohled na úžasné muzeum v Brisbane. Tým lektorů vám bude oporou a pozorně
bude sledovat vaše úspěchy. Oceníte také rodinné prostředí školy, která se nachází
v celém přízemí budovy z mramoru a je dobře dostupná veřejnými dopravními
prostředky. V celé budově je k dispozici bezplatný přístup na internet

Kurzy

Intenzivní kurz (25 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: FCE, CAE, IELTS (25 lekcí)
Barista @ Browns (30 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Sdílené byty, dvoulůžkový pokoj, bez stravy

Naše partnerská škola nabízí účastníkům tohoto jazykového pobytu opravdu široký
výběr: fotbal, tenis, rugby, basketbal a surfování, ale i večírky s grilováním, konverzační
kroužky, projížďky na lodi a výlety do tropického pralesa, do Byron Bay nebo na Fraser
Island. Studentské oslavy, hudební a vinařské festivaly a večery v restauracích anebo
zážitky z přírodních parků pro vás jistě budou představovat nezapomenutelné
zkušenosti a váš adresář se hned zaplní kontakty známých a kamarádů z celého světa.
Příjemné podnebí v Brisbane je jako stvořené pro napínavé chvíle v krásné přírodě.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/877-browns-brisbane

BYRON BAY

BBELS

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 23 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 60 minut

Škola zabírá dvě patra hezkého domu v obchodní čtvrti, kousek od pošty i obchodů,
restaurací a kaváren, bank a supermarketů. Nabízí 14 pohodlných,klimatizovaných a plně
vybavených učeben. Účastníci mohou využívat 22 počítačů s připojením k internetu. V
celé budově běží WiFi, které mohou účastníci používat zdarma. Obědvat můžete ve
školní kuchyni anebo si zajít s kamarády do blízké kavárny Oska. Školní budova je
zařízena pro účastníky na invalidním vozíku. Škole také patří zastíněná terasa, na níž se
rádi scházejí studenti. BBELS je ideální místo pro ty, kteří preferují uvolněnou a
přátelskou atmosféru menší školy.

Kurzy

Standardní kurz (15 lekcí)
Intenzivní kurz (25 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: FCE, CAE, IELTS (25 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Sdílené byty, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Sdílené byty, dvoulůžkový pokoj, bez stravy

Na programu je vedle moře, surfování a sluníčka také řada společenských a sportovních
aktivit, výletů a večírků, jež dávají studentům možnost plně využít zdejší úžasné
prostředí. Moře nabízí výpravy za delfíny a velrybami i potápění. Pod vodní hladinou zde
žije více než 400 druhů živočichů. Pro začátečníky je tu potápěčský kurz, pokročilí
mohou získat diplom PADI, či se sami stát instruktorem. Navíc láká Byron Bay i
hudebníky, kteří v místní krajině hledají inspiraci a často až do rána volně improvizují…
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/3-bbels-byron-bay

GOLD COAST

Browns English

Minimální věk: 17 let

Průměrný věk: 23 let

Velikost třídy: max. 18 osob

Délka lekce: 60 minut

Nový areál naší partnerské školy se nachází 15 minut chůze od krásných bílých
pískových pláží a 10 minut autobusem od Surfer's Paradise, oblíbeným surfařským
místem. Světlé učebny, přívětivé společenské místnosti, počítačové centrum k dispozici
pro studenty, WiFi připojení v celé škole a dobře zásobená knihovna patří k přednostem
této školy. Dobře vybavená kuchyň vám umožní si připravit něco k jídlu, které si můžete
sníst ve dvoře, který je ideálním místem k setkávání s ostatními studenty ze všech koutů
světa. Na nástěnce v recepci naleznete informace o cestování, ubytování i pracovních
příležitostech v Austrálii.

Kurzy

Intenzivní kurz (25 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: FCE, CAE, IELTS (25 lekcí)
Barista @ Browns (30 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Sdílené byty, dvoulůžkový pokoj, bez stravy

Naše partnerská škola připravuje pro studenty celou řadu aktivit. Každý všední den se
koná alespoň jedna sportovní nebo kulturní akce. Většinou jde o fotbal, basketbal, tenis,
beach volejbal aj. O víkendu můžete poznávat krásy místní přírody – přímořské letovisko
Byron Bay, ostrovy Fraser Island a Stradbroke Island, přírodní parky, tropické lesy nebo
pohoří ve vnitrozemí. K dalším nezapomenutelným zážitkům jistě budou patřit oslavy,
party s grilováním a společenské večery, které jazyková škola BROWNS pro své studenty
pravidelně organizuje.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/431-browns-gold-coast

PERTH

Lexis English

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 24 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 60 minut

Škola se nachází na slavném Sunset Coast, nedaleko Scarborough Beach. Školu od pláže
oddělují bary, kluby, restaurace a internetové kavárny. Budova školy leží pouhých 15
minut městskou dopravou od centra Perthu a najdete v ní deset světlých a pohodlných
učeben. Všechny třídy jsou umístěny okolo prosluněné kryté terasy, kde se nachází i
cafeterie. Studenti mají k dispozici i kuchyni a odpočinkový prostor, který mohou využít
k různým druhům zábavy v uvolněné atmosféře. Celá budova je pokryta WiFi signálem
pro připojení na internet, využít lze i počítače připojené k internetu. Vyjímečná pozice
školy, v blízkosti pláží se odráží i v interiéru. Na stěnách visí surfová prkna a zářivé barvy
zvýrazňují energii celé školy.

Kurzy

Intenzivní kurz (25 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: FCE, CAE, IELTS (25 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Sdílené byty, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Sdílené byty, dvoulůžkový pokoj, bez stravy

Na jazykové škole Lexis English jste prakticky jednou nohou ve vodě! Vaše aktivity pro
volný čas tak zřejmě budou směřovat k moři, vlnám, písku a slunečníkům. V této části
Perthu se o veškerou zábavu starají pláže, plážové kavárny a moderní restaurace, které
lemují celé nádherné pobřeží. Surfování, windsurfing, plachtění, kiteboarding, beach
volejbal, projížďky na kole nebo jen procházky po pobřežních cestách.Jednou z
nejzajímavějších možností je bezesporu vyjížďka lodí a pozorování delfínů a velryb v
Indickém oceánu, nebo výlet lodí na Rottnest Island
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1059-lexis-english-perth

QUEENSTOWN

SLEC

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 23 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 60 minut

Škola se nachází v centru města, v blízkosti obchodů, bank, parků, kaváren a restaurací.
Southern Lakes je záměrně koncipovaná pro nevelký počet studentů, nabízí optimální
podmínky pro studium a především výtečné lektory. Skládá se z 6 vyučovacích tříd,
společenské místnosti s kuchyňským koutem a ping-pongovým stolem. Ve stejné budově
mají studenti k dispozici připojení k WiFi. Účastníci kurzů profitují ze zvýhodněných
tarifů v Queenstown Gym a v Discovery Lodge.

Kurzy

Standardní kurz (15 lekcí)
Intenzivní kurz (25 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: FCE, CAE, IELTS (25 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze

Naše partnerská škola v Queenstownu nabízí obsáhlý a pestrý program aktivit pro volný
čas – bungee jumping, rafting, kajak, projížďky na koních, seskoky padákem, horská kola,
výlety na plachetnici… Kromě toho je každý týden k dispozici nový program kulturních
aktivit v centru města i ve škole (bar, café, večírky s grilováním). A večer si můžete vyjít s
přáteli do jedné z četných kaváren nebo barů. V zimě očekávají lyžaře a snowboardisty
vynikající sjezdovky.

https://www.bavardlanguages.cz/katalog/17-southern-lakes-english-college-queenstown

SUNSHINE COAST

Lexis English

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 23 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 60 minut

Naše partnerská škola Lexis English se v červnu 2017 přestěhovala do zbrusu nového
prostředí - do kampusu s exkluzivní lokalitou a jedním z nejlepších výhledů ze všech
jazykých škol na světě. Málokde se totiž můžete z učeben dívat přímo na oceán tak, jako
v Maroochydore. Škola je moderně vybavena a zařízena, nechybí interaktivní tabule,
WiFi ani společenská místnost s velkou televizí, herní konzolí a pravidelnými filmovými
projekcemi. I kuchyňka pro studenty je zařízena na nejvyšší úrovni a pro maximální
pohodlí studentů.

Kurzy

Intenzivní kurz (25 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: FCE, CAE, IELTS (25 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, snídaně
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze

Sunshine Coast vás rozhodně nebude nudit! Po vyučování se můžete potápět, surfovat,
vyzkoušet si kitesurfing nebo jen tak odpočívat na pláži a do sytosti si užívat moře a
sluníčka. Díky své jedinečné poloze přímo u Tichého oceánu je Maroochydore rájem pro
milovníky vodních sportů. Ve městě panuje živá a veselá atmosféra a v místních
kavárnách, klubech, restauracích nebo při náhodných oslavách na pláži zažijete s novými
přáteli nezapomenutelné chvíle. Chcete-li poznat ta nejkouzelnější místa největšího
ostrova světa, je pro vás jazykový pobyt na australském východním pobřeží skvělou
příležitostí. Z Caloundry se snadno dostanete například do Brisbane, Noosy, Gold Coast
nebo na ostrov Fraser Island.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/769-lexis-english-sunshine-coast

SYDNEY

ELC

Minimální věk: 18 let

Průměrný věk: 24 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 60 minut

Jazykové centrum leží uprostřed města, jen několik minut chůze od velkých obchodních
domů, multikin, kaváren a restaurací čtvrti Darling Harbour. Nedaleko se nachází i
autobusové a hlavní vlakové nádraží a také nejdůležitější turistické atrakce. Výuka ve
škole se zaměřuje na praktické užití jazyka. Díky svým kontaktům nabízí škola například i
konverzační hodiny s pedagogy z Kanady, USA či Velké Británie. Učebny jsou plně
vybaveny, studentům je k dispozici mediatéka s internetovým připojením zdarma,
kuchyň a společenská místnost. Ve škole najdete i pracovní agenturu a cestovní
kancelář, která vám během i po skončení kurzu pomůže s organizací jakékoliv cesty.

Kurzy

Intenzivní kurz (25 lekcí)
Večerní kurz (20 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: FCE, CAE, IELTS (25 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Sdílené byty, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Sdílené byty, dvoulůžkový pokoj, bez stravy
Škola nabízí svým studentům bohatý program sportovních a společenských aktivit buď
zcela zdarma, nebo za minimální poplatek. Studenti mohou také využít různé slevy na
výlety a cestování (pozorování delfínů, surfování, Jervis Bay, Blue Mountains a mnoho
dalších). Sydney samotné nabízí obrovské množství volnočasových aktivit, živých
koncertů, divadelních představení. Svůj den si můžete zpestřit návětšvou ZOO,
lunaparku, procházkou po Darling Harbour nebo jen tak si lehnout na trávu v jednom z
mnoha parků.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/268-elc-sydney

WELLINGTON

Campbell Institute

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 26 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 60 minut

The Campbell Institute je největší a nejdéle fungující jazyková škola ve Wellingtonu a
najdete ji v 4.patře západního křídla wellingtonského nádraží, hned vedle Victoria
University a novozélandského parlamentu. Čeká zde na Vás 12 prostorných učeben,
"movie room", studentská lounge s kávou a čajem zdarma, studovna s knihovnou a
počítači a také cafeteria, kterou můžete využít pro občerstvení během dne. Celá škola je
pokryta signálem WiFi, takže můžete být snadno ve spojení i s rodinou doma.

Kurzy

Intenzivní kurz (25 lekcí)
Přípravný kurz ke zkouškám: FCE, CAE, IELTS (25 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, snídaně
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze

Škola The Campbell Institute se o své studenty stará nejen při výuce, ale také ve volném
čase. Přes týden je připravena celá řada bezplatných aktivit ve Wellingtonu (konverzační
klub, muzea, sportovní odpoledne, deskové hry a mnoho dalších) a o víkendech se
můžete vydat také do okolí na některý z dobrodružných výletů do hor, za horkými
prameny, za jídou na koni či na některou z místních farem.

https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1575-campbell-institute-wellington

Ostatní destinace

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

MALTA

Kapské Město

Gozo

Port Elizabeth

Sliema

St. Julian's

KYPR

St. Paul's Bay

Limassol

Valletta

INDIE

FILIPÍNY

Nové Dillí

Boracay Island

GOZO

BELS

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 30 let

Velikost třídy: max. 12 osob

Délka lekce: 45 minut

Rodinná a přátelská škola, jejímž hlavním cílem je nabídnout vysoce kvalitní kurzy. Škola
se nachází na ostrově Gozo, malé sestře Malty. Těší se tak ideální pozici: na venkově, 5
minut od Kercemu a 20 minut pěšky do Victorie, největšího města ostrova. Škola je plně
klimatizovaná a má 9 tříd. Kurzy angličtiny probíhají v malých skupinkách (maximálně 12,
průměrně 8 studentů), což umožňuje vyučujícím, aby se maximálně věnovali každému
jednotlivému studentovi. Ve společenské místnosti nabízí škola kout pro samostudium a
několik počítačů.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (30 lekcí)
Standardní kurz v miniskupině (20 lekcí)
Intenzivní kurz v miniskupině (30 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, snídaně
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Gozo představuje vysněné prostředí, pokud se chcete naučit anglicky a zároveň naplno
využít svůj volný čas. Od cípu Qala k San Dimitri, přes zátoky Marsafolrn a Xlendi,
oplývá toto dvojče Malty samými poklady. Neuvěřitelné archeologické památky,
nádherné mořské dno jak stvořené pro potápění, chutná maltská kuchyně, přátelská
atmosféra taveren pro večery s přáteli. Pěšky, na kole, na koni nebo lodí, ostrov nymfy
Kalipso se objevuje s radostí.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/576-bels-gozo

SLIEMA

Inlingua

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 24 let

Velikost třídy: max. 10 osob

Délka lekce: 45 minut

Jazyková škola Inlingua je jednou z nejdéle působících jazykových škol na Maltě, své
služby nabízí studentům již více než 30 let. Stduovat zde můžete v každém věku, nabíí
kurzy pro dospělé i pro děti, případně i pro celé rodiny. Školu tvoří 44 klimatizovaných
učeben, multimediální místnost, interaktivní studio, knihovna, počítačová laboratoř. Pro
studenty business kurzů je vyhrazeno zvláštní patro. Celá budova je samozřejmě pokryta
WiFi signálem. Kromě klasických kurzů nabízí škola také superintenzivní individuální
business kurzy, rodinné balíčky pro rodiče s dětmi od 3 let a další.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (30 lekcí)
Standardní kurz v miniskupině (20 lekcí)
Intenzivní kurz v miniskupině (30 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Hostitelská rodina, dvoulůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Rezidence, dvoulůžkový pokoj, bez stravy

Volný čas můžete za asistence školy trávit na Maltě například v plážovém klubu, kam
mají studenti školy přístup zdarma. Věnovat se můžete i různým organizovaným
aktivitám - filmovému promítání, společných party a grilování anebo poznáváním krás
Malty - Valetty, Mdiny, či ostrovů Gozo či Comino.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1606-inlingua-sliema

ST. JULIAN'S

Gateway School

Minimální věk: 18 let

Průměrný věk: 24 let

Velikost třídy: max. 12 osob

Délka lekce: 45 minut

Škola Gateway School of English je malá rodinná škola nacházející se v rezidenční části
městečka St Julian's. Jen o pár domů dále pak najdete i školní rezidenci. Škola
studentům nabízí pohodové prostředí a přátelskou atmosféru, moderní vybavení učeben
i zkušené a kvalitní učitele, kteří dohlížejí na správný jazykový rozvoj. Mimo hlavní
sezonu je maximální počet studentů ve skupině jen 8, což přispívá k intenzitě výuky.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (30 lekcí)
Business kurz v miniskupině (20 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Hostitelská rodina, dvoulůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkový pokoj, snídaně
Rezidence, dvoulůžkový pokoj, snídaně

Škola organizuje velmi pestrý program pro volný čas tak, abyste měli možnost poznat
Maltu i z pohledu turisty. Budete tak mít možnost poznat místní zvyky a festivaly,
ochutnat speicality středomořské kuchyně a samozřejmě i navštívit zajímavá místa, která
Malta a Gozo nabízí. V nabídce pak nechybí ani sportovní aktivity jako je třeba plážový
volejbal.

https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1639-gateway-school-of-english-malta

LIMASSOL

English in Cyprus

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 26 let

Velikost třídy: max. 15 osob

Délka lekce: 45 minut

Škola English in Cyprus byla založena v roce 2007 a během své existence si vybudovala
skvělou reputaci ohledně kvality výuky. Patří mimo jiné i do sítě Quality English. Ve škole
na vás čeká 18 klimatizovaných učeben, počítačová laboratoř, WiFi, knihovna i
studentské café. Velkou výhodou školy je i možnost ubytování v rezidenci htelového
typu pro náročnější hosty i nabídka rodiinných programů pro rodiče s dětmi.

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (25 lekcí)
Rodinný kru (20 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, snídaně
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Rezidence, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna
Rezidence, dvoulůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna

Kypr nabízí ideální prostředí pro spojení studia cizích jazyků a dovolené, proto se škola
snaží nabídnout studentům bohatý program mimoškolních aktivit, jednak přímo v
Limassolu a také i víkendové exkurze za okolními památkami a zajímavostmi. Těšit se tak
můžete na pestré večery s výborným jídlem, studentské party, filmové večery a mnoho
dalšího.

https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1643-english-in-cyprus

KAPSKÉ MĚSTO

Kurus English

Minimální věk: 16 let

Průměrný věk: 25 let

Velikost třídy: max. 8 osob

Délka lekce: 50 minut

Školu Kurus English najdete v krásné budově v srdci Kapského Města. Nabízí jedinečnou
příležitost studia angličtiny v malých skupinách (maximum je 8 studentů ve třídě) a
zároveň také možnost poznat kulturu a prostředí Jihoafrické republiky prostřednictvím
programu Language Culture Discovery. Svěží vzhled budovy zvenčí doplňuje
pestrobarevné prostředí uvnitř, kde na Vás čeká také příjemný tým zaměstnanců a
lektorů. Slovo "Kurus" znamená v jednom z místních jazyků "stvořit, vytvořit" a přesně v
tomto duchu se odvíjí i jazykové studium na škole - velice kreativní a jedinečný zážitek ze
studia!

Kurzy

Standardní kurz (20 lekcí)
Intenzivní kurz (30 lekcí)
Language Culture Discovery (30 lekcí)

Ubytování

Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, snídaně
Hostitelská rodina, jednolůžkový pokoj, polopenze
Sdílený byt, jednolůžkový pokoj, bez stravy
Sdílený byt, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna

I ve volném čase se budete moci zapojit do mnoha aktivit v Kapském Městě a okolí a
nudit se rozhodně nebudete. Naskytne se vám možnost podívat se za tučňáky na pláž,
vyšlápnout si na Stolovou horu anebo jen tak poklidně zrelaxovat u oceánu. Velmi ovšem
doporučujeme variantu jazykových exkurzí, které Váš pobyt obhatí o jedinečné a
autentické zážitky.
https://www.bavardlanguages.cz/katalog/1663-kurus-english-kapske-mesto

Slovo na závěr

V tomto katalogu najdete ukázku z naší nabídky se základními informacemi o jednotlivých školách. Katalog
neobsahuje všechny destinace, ani všechny informace, které jsou potřeba k plnohodnotnému výběru té
správné destinace. Detailnější informace o jednotlivých školách najdete na našich stránkách - stačí kliknout
na odkaz u jednotlivých škol.
Ceny

Určitě jste si všimli, že u jednotlivých škol nejsou uvedeny ceny kurzů, ubytování apod. Jazykové kurzy,
respektive jazykové pobyty jsou takříkajíc "živé" organismy - jejich cena záleží na mnoha faktorech intenzitě výuky, délce trvání, druhu ubytování a často i na období, ve kterém probíhají. U spousty
programů pak hrají roli i různé slevy a akce, které nám školy nabízejí. Katalogizace cen je tedy v praxi
takřka nemožná. Rozhodně tedy nechybí ceny proto, že bychom Vám chtěli něco zatajit. Naopak - rádi
Vám připravíme konkrétní, nezávaznou a transparentní cenovou nabídku, abyste si mohli udělat představu
o ceně. O nabídku si můžete snadno požádat na našich stránkách, v profilu jednotlivých škol, nebo i
telefonicky či během osobní konzultace.
„Věřím, že naše nabídka dokáže oslovit sudenty všech věkových kategorií. Osobně jsem spoustu našich
partnerských škol navštívil, znám se se spoustou majitelů i ředitelů škol a i díky tomu mohu našim
klientům poskytnout co nejlepší radu a doporučení ohledně jejich jazykového pobytu. “
Jiří Brázda
majitel Bavard Languages
https://www.bavardlanguages.cz/kontakty

