JAzykové pobyty
Pro studenty,
dospělé a profesionály

A world of languages

www.bavardlanguages.cz

Vítejte v Bavard language!
Objevte více než 250 vzrušujících jazykových destinací po celém světě vybrané pečlivě
našimi experty. Pracujeme s důvěryhodnými školami a nabízíme výjimečné jazykové
pobyty přizpůsobené vašim osobním potřebám a cílům. S kurzy ve více než 20 jazycích
na 5 kontinentech vítejte do světa jazyků.

5 kroků k jazykovému pobytu v zahraničí
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

„Nabízíme bezplatné a osobní poradenství s asistencí v každém kroku a jsme zde, abychom vás
inspirovali a abyste si odnesli z kurzu to nejlepší. Náš tým vám pomůže vytvořit perfektní program
a poté vás bude doprovázet před, při, ale i po vašem výletě. Naučit se jazyk, zatímco se noříte
do jiné kultury, je nezapomenutelný zážitek, který vám nikdo nikdy nevezme.“
Will Gathings
jednatel, Bavard Languages s.r.o.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
NAŠÍM CÍLEM JE USNADNIT VÁM ŽIVOT!
S hrdostí můžeme konstatovat, že kvalita našich služeb je potvrzována mírou spokojenosti účastníků
jazykových kurzů. To je znamení, které neklame. Velká část z vás, kteří k nám přicházíte, nás kontaktuje
na základě předchozího doporučení účastníků kurzů.
Termíny a začátek kurzů
Všeobecné a hlavní kurzy začínají ve většině případů každé pondělí. Některé školy nabízejí kurzy pro začátečníky s pevně stanovenými
datumy. Přípravné kurzy k oficiálním zkouškám (např. FCE, CAE) jsou
nabízeny 2 – 3krát v roce s pevnými datumy kurzů.
Přihlašovací lhůta
Rozhodli jste se, že pojedete? Přihlaste se co nejdříve, protože včasná
přihláška Vám umožní využít širší nabídky levných letenek a budete
mít také dostatek času k vyřízení všech nezbytných administrativních
záležitostí (vízum, zdravotní pojištění, cestovní pojištění atd.). Navíc,
čím dříve se k jazykovému kurzu přihlásíte, tím lépe můžeme uspokojit Vaše požadavky ohledně ubytování.
Přihláška
K přihlášení máte 3 možnosti: vyplňte a zašlete formulář, který naleznete v tomto katalogu, vyplňte on-line formulář na našich internetových
stránkách nebo nás telefonicky kontaktujte a předejte nám všechny
potřebné údaje a informace. Vaši přihlášku potvrdíme do 7 pracovních dnů a zašleme Vám Cestovní smlouvu. Ta obsahuje detailní popis
rezervovaného kurzu, ubytování a cesty (pokud byla rezervována). Záloha je splatná do 5 dnů. Doplatek je splatný cca 5 týdnů před začátkem kurzu. Fakturu v českých korunách obdržíte po zaplacení celkové
částky.
Letenky
Na našich internetových stránkách Vám nabízíme informace o cenách letenek různých leteckých společností, včetne nízkonákladových
(např. EasyJet). Vybraný let si pomocí několika jednoduchých kliknutí
můžete sami zarezervovat. Tento systém nabízí letenky do nejrůznějších světových destinací za nejlevnější ceny, včetně “open jaw” (přílet /
odlet z jiné destinace). V případě potřeby Vám letenku zarezervujeme
i my.
Víza
V závislosti na destinaci a délky Vašeho pobytu je někdy pro Vaši cestu
potřebné vízum. Jak v takovém případě postupovat? Kde podat žádost? Bavard Languages Vás podrobně informuje o krocích, které je
třeba podniknout, obstará nezbytné dokumenty potřebné k vyřízení
víza a bude Vám asistovat s jeho vyřízením.
Cestovní pojištění
Pojištění storna a přerušení pobytu
U všech pobytů organizovaných Bavard Languages je možné objednat také pojištění pro případ storna a předčasného ukončení pobytu.
Chrání před stornovacími poplatky před odjezdem a kryje také náklady při předčasném ukončení pobytu. Toto pojištění musí být provedeno ihned, jakmile zákazník obdrží potvrzení o přijetí do jazykového
kurzu vybrané školy.
Zdravotní pojištění
Standardní zdravotní pojištění je pro pobyt v zahraničí nedostačující. Ze zákonného zdravotního pojištění jsou hrazeny pouze nezbytné
náklady spojené s léčbou a ošetřením, a to pouze do výše pojistné
částky, jako na území ČR (více informací naleznete zde: www.cmu.cz ).
Proto všem účastníkům doporučujeme doplňkové zdravotní pojištění,
které pokryje celou dobu pobytu v zahraničí.
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Pojištění zodpovědnosti za škodu
Toto pojištění chrání pojištěného v případech, kdy způsobil škodu jiným osobám. Nepodceňujte toto riziko. Bavard Languages bez tohoto pojištění nedoporučuje cestovat! Sjednejte si jej on-line. Všechna
shora uvedených pojištění si můžete, pomocí několika jednoduchých
kliknutí, sami uzavřít na našich internetových stránkách.
Sjednejte si pojištění on-line
Všechny výše uvedená pojištění si můžete pomocí několika kliknutí
uzavřít na našich internetových stránkách.
Last Minute
Chcete odcestovat během několika dnů? Pokud nemáte jinou volbu, jsme schopni zorganizovat Váš pobyt během krátké doby. Jediné
omezení, které může nastat, je časová náročnost obstarání víza.
Příjezd / odjezd
Evropa
Standardně je příjezd organizován v neděli a odjezd v sobotu. Po domluvě je možné příjezd uskutečnit i dříve. V takovém případě Vám
bude navíc účtována každá další noc.
Zámoří
V naší nabídce ubytování počítáme s příjezdem v neděli a odjezdem
v sobotu. Kvůli časovému posunu a náročnému cestování Vám doporučujeme dorazit do destinace již v sobotu, což Vám umožní lepší
aklimatizaci.
Transfery
Ve všech námi nabízených městech můžeme zajistit transfer z letiště
nebo nádraží. Tato možnost je velmi příjemná, zvláště pak po dlouhé
a náročné cestě. Podle toho, jak ovládáte cizí jazyk, můžete využít místní taxi službu, vlak nebo autobus. Tyto možnosti přepravy jsou všeobecně levnější, než školami nabízené transfery.
Cestovní okumenty
Cestovní dokumenty obdržíte přibližně 10 dnů před odjezdem. Voucher obsahuje popis objednaných služeb, adresu školy a ubytování.
Kapesné
Podle Vašich potřeb, výše životních nákladů v příslušné zemi, druhu
objednaného ubytování (plná penze / polopenze / bez stravy), jakož
i podle Vámi plánovaných aktivit a výletů, Vám doporučujeme kapesné ve výši 90 – 180 € na týden.
Svátky
V době státního svátku, dle dané destinace, vyučování neprobíhá
a lekce nejsou nijak kompenzovány. Dny státních svátků najdete v našem ceníku.
Jazykový pobyt v příštím roce?
Pro Vaše plánování jazykového pobytu využijte informací publikovaných na našich internetových stánkách. Zde naleznete aktuální ceny
společně s kalkulačkou pro výpočet ceny v českých korunách. Ceny
na příští rok začínáme publikovat přibližně od července. Neváhejte
nás kontaktovat pro informace o cenách ještě před tímto termínem.
Běžně dostáváme velké množství přihlášek již s několikaměsíčním
předstihem. Pro zákazníky, kteří si kurz objednají do konce září je cena
stejná jako v tomto roce.Rádi Vám poskytneme další informace.
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Úrovně znalostí a pokrok
Začátečník

Vyšší střední úroveň (úroveň B1*)

Na začátku nemá student žádné znalosti cizího jazyka. Nicméně by
začátečníci by se měli rozdělit do dvou typů:- absolutní začátečníci,
kteří začínají uplně od nuly a nikdy před tím neměli s daným jazykem
kontakt- falešní začátečníci, kteří se již s jazykem setkali a mají určitou
pasivní úroveň nebo studovali tento jazyk před dlouhou dobou nebo
jen částečně.

Student rozumí běžně užívanému jazyku. Kromě několika chyb v gramatice a vyjadřování je schopen formulovat obecné myšlenky s jemnými jazykovými nuancemi. Jazykové znalosti jsou dostatečné k tomu,
aby se mohl zařadit do světa odborníků.
Pokročilá úroveň (úroveň B2*)

Student rozumí jednoduchým větám, pokynům a popisům vztahujícím se k běžnému každodennímu životu. Nicméně užívá pouze izolovaná slova nebo fráze, tvoří neúplné věty bez gramatických forem.

Student ovládá strukturu cizího jazyka, a to jak v ústní, tak v písemné
podobě. Je schopný se s jistotou vyjádřit v nejrůznějších situacích a rozumí rodilým mluvčím. Znatelná je opatrnost, se kterou užívá cizího
jazyka, nazpaměť naučené fráze a nedostatečná znalost idiomatických
vazeb.

Vyšší základní úroveň (úroveň A1-A2*)

Velmi pokročilá úroveň (úroveň C1*)

Student ovládá několik vzorových frází, umí je napsat, ale stěží rozumí
běžnému jazyku. Odpovídá jazykem naučeným ve škole a tvoří jednoduché větné struktury.

Student rozumí téměř všemu, včetně idiomatických vazeb. Až na některé občasné chyby se blíží mateřskému jazyku, a to i v složitých situacích.

Nižší střední úroveň (úroveň A2*)

Úroveň blízká mateřskému jazyku (úroveň C2*)

Student rozumí jazyku s většími či menšími obtížemi, kromě několika
specifických situací. Může číst snadné texty. Přestože dělá časté chyby,
je schopný mluvit v několika větách o několika málo oborech.

Student ovládá plynně a s přesností cizí jazyk. Na tuto úroveň se dostal po dlouhodobém zahraničním pobytu, během kterého zároveň
pronikl do tamní kultury a zvyků. Někdy může být jazyková úroveň
vyšší než u rodilých mluvčí, nicméně s menší znalostí idiomatických
vazeb.* Evropský referenční rámec cizích jazyků (European languages
framework)

Základní úroveň (úroveň A1*)

Střední úroveň (úroveň A2 – B1*)
Student často několikrát začíná větu, aby mu bylo rozumět a neovládá
ještě složitější syntaktické struktury. V gramatice, výslovnosti a slovní
zásobě má ještě často mezery. Dobrá úroveň porozumění.

Každodenní pokrok!
9 Úroveň blízká mateřskému jazyku [C2]
8 Velmi pokročilá úroveň [C1-C2]
7 Pokročilá úroveň [B2-C1]
6 Vyšší střední úroveň [B1-B2]
5 Střední úroveň [B1]
4 Nižší střední úroveň [A2-B1]
3 Vyšší základní úroveň [A1]
2 Základní úroveň [A1]
1 Začátečník
4
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12

16

20

24

30

36

Graf ukazuje počet týdnů potřebných k dosažení vyšší úrovně.
Údaje jsou odvozeny ze statistik a pokrok jednotlivého účastníka je závislý na jeho nasazení.
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Rady a tipy
Jsou jazykové kurzy v zahraničí vhodné i pro úplné začátečníky?
Ano, naše partnerské školy nabízejí i kurzy pro začátečníky. Naše doporučení je absolvování alespoň krátkého kurzu před odjezdem z ČR
a začátečníkům doporučujeme minimálně 4-týdenní pobyt.
Jaký je minimální a průměrný věk studentů?
U kurzů pro dospělé je minimální věk většinou 16 nebo 18 let. Věkový
průměr se pohybuje okolo 22-25 let, v letních měsících okolo 18-22
let. Starší studenti, kteří hledají věkově přiměřenější složení by měli volit datum svého pobytu mimo hlavní turistickou sezonu anebo volit
některý z naší nabídky kurzů 30+
Ještě mi nebylo 18. Můžu se zúčastnit kurzu pro dospělé?
Ano. Většina kurzů pro dospělé je dostupná od 16 let. Jediným omezením v tomto případě je výběr ubytování – studenti mladší 18 let
ve většině případů musí být ubytováni v hostitelské rodině.
Musím si ke kurzu objednávat i ubytování?
Ne, ubytování je jen doplňkovou službou. Pokud máte svoje vlastní
ubytování, můžete si u nás objednat jen jazykový kurz.
Kdy se mám na jazykový pobyt přihlásit?
Přihlášku na kurz doporučujeme podávat co nejdříve – zůstane Vám
tak dostatek času na zařízení potřebných náležitostí jako je letenka,
pojištění nebo vízum. Navíc: zodpovědní plánovači mohou při rezervaci pobytu s tříměsíčním předstihem ušetřit až 10.000 Kč.
Kdy můžu na kurz nastoupit?
Jazykové kurzy v zahraničí začínají většinou každé pondělí po celý rok,
takže nastoupit na kurz je možné prakticky kdykoliv. Výjimkou jsou
kurzy pro začátečníky a přípravné kurzy ke zkouškám, které mají pevně stanovená data začátků.

Bude mě někdo očekávat po příletu/příjezdu?
Pouze v případě, že si objednáte transfer. Transfery z letiště nebo nádraží nejsou automatickou součástí pobytu. Výjimkou jsou případy
u studentů do 18 let, kdy mohou být transfery povinné a budou tak
automaticky připočítány.
Potřebuji mít pojištění?
Ano, všem studentům doporučujeme uzavření cestovního pojištění,
pojištění odpovědnosti a případně i pojištění storna.
Probíhá výuka i ve svátky?
Ne. Pokud je v destinaci Vašeho studia státní svátek, tak výuka neprobíhá a lekce nejsou nijak nahrazeny.
A na závěr pár tipů, jak při výběru kurzu ušetřit:
Při současné síle amerického dolaru a britské libry doporučujeme vybírat z „eurových“ destinací, případně z nabídky kanadských, australských nebo novozélandských škol. Austrálie a Nový Zéland jsou skvělé
destinace hlavně pro dlouhodobé kurzy s možností práce.
Vyhněte se velkým metropolím a turistickým centrům – místo New
Yorku zvolte Washington DC, místo Londýna jeďte do Liverpoolu. Brighton vyměňte za Bournemouth, v Německu zvolte Berlín namísto
Mnichova, ve Francii Lyon namísto Paříže.
Pokud máte možnost, cestujte mimo hlavní turistickou sezonu (půlka
června-půlka září) anebo do destinací s nižšími životními náklady –
chcete v zimě uniknout do tepla a nechce se Vám na druhou stranu
planety do Austrálie? Vycestujte do Jihoafrické republiky – prakticky
žádný časový posun, příjemné klima a výrazně nižší životní náklady.
Sledujte speciální nabídky na našich stránkách a Facebooku, i to Vám
může ušetřit pár tisíc.

Od kdy do kdy mám zajištěné ubytování?
Všeobecným standardem bývá ubytování od neděle před začátkem
kurzu do soboty po skončení kurzu. Méně často se objevují varianty neděle-neděle, nebo sobota-sobota. Ve většině případů je možné
za příplatek zahájit ubytování i v jiné dny. V hlavní sezoně tuto možnost ale nelze zaručit.
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KURZy V DOMĚ LEKTORA
Individuální výuka v domě lektora
Výběr místa probíhá samozřejmě s ohledem na Vaše
zájmy, typ učitele, kterého hledáte, a na Váš životní
styl, abychom Vám mohli nabídnout nejlepší možné
prostředí pro Vaše studium. Obecně platí, že učitelé
žijí na předměstí velkých měst či v malých městech.
Velká Británie nabízí nejširší výběr destinací, které
jsou snadno přístupné díky mnoha letištím. Na jihovýchodě, mezi Londýnem a pobřežím, na Vás čeká
krásný region, v němž bydlí řada zkušených lektorů.
Dostanete se sem snadno díky blízkosti londýnských
letišť a zastávek vlaků Eurostar. Kromě Velké Británie
se v Evropě tohoto programu můžete zúčastnit také
v Irsku nebo na Maltě. Chcete-li si zlepšit angličtinu
na jiném kontinentu, nabízíme také pobyty u lektorů v Severní Americe nebo v Austrálii. V domě lektora se můžete učit i další jazyky, například němčinu
nebo španělštinu. Můžete si vybrat z 20 cizích jazyků
v mnoha zemích po celém světě.
Kurz v domě lektora
Soukromý kurz je ideální pro dosažení konkrétních
osobních cílů. Je vhodný zejména pro lidi, kteří potřebují získat specifické jazykové znalosti ve svém
oboru, stejně jako pro studenty, kteří se chtějí zlepšit
v jazyce nebo se individuálně připravit se na zkoušku. Bez ohledu na věk a povolání účastníka je kurz
v domě lektora vhodný pro všechny, kteří chtějí
prohloubit své znalosti a rychle získat trvalé jazykové dovednosti. Naučte se osobní vztah s lektorem
a postupujte vlastním tempem. Tento program je
cennou příležitostí dosáhnout maximálního pokroku
v minimálním čase. Lektoři jsou odborníci v mnoha
oblastech, a tak právě oni sami často navrhují přizpůsobení bohatého programu. Když bydlíte u lektora,
znamená to také, že každý okamžik využijete k dosažení svých cílů, a to nejen v hodinách, ale po celý čas,
který trávíte společně. Při jídle nebo ve volném čase
budete muset mluvit cizím jazykem a zůstanete plně
ponořeni. Kurz formou „one-to-two“ pro dva, jehož
se budete moci zúčastnit společně s kamarádem
nebo kolegou, umožňuje dvěma účastníkům stejné jazykové úrovně společnou výuku. (viz možnosti
a doplňky). Kurzy jsou zcela na míru, plánují se a navrhují před odjezdem. Konají se v průběhu celého
roku, a to i na Vánoce, Nový rok nebo Velikonoce.
www.bavardlanguages.cz 

Kurzy
Soukromý intenzivní kurz
Počet lekcí týdně: 15, 20, 25 nebo 30 x 60 minut
Délka kurzu: 1 až 48 týdnů
Úroveň: začátečníci až pokročilí
Třída: 1 student (one-to-one)
Třída: 2 studenti (one-to-two) stejné úrovně a zaměření
Minimální věk: 18 let (od 16 let ve Velké Británii, Irsku, Maltě a Jižní Africe)
Doba výuky: po dohodě s lektorem
Soukromý intenzivní business kurz
Počet lekcí týdně: 20, 25 nebo 30 x 60 minut
Délka kurzu: 2 až 48 týdnů
Podrobnosti: viz intenzivní kurz
Přípravný kurz k anglickým
nebo americkým certifikátům
Počet lekcí týdně: 20 x 60 minut
Podrobnosti: viz intenzivní kurz
Zkouška k certifikátům neprobíhá v místě výuky.
Ubytování
Váš pobyt u lektora je jedinečný. Budete ubytováni v jednolůžkovém pokoji s plnou penzí v domě či bytě vyučujícího. Díky tomu budete moci využít všech chvil
strávených se svým lektorem k prvotřídnímu plnému ponoření. Díky každodenní
komunikaci s lektorem a jeho rodinou osvojování jazyka probíhá nenásilně, ale nepřetržitě a velmi efektivně. Výuka je koncentrovaná a plynulá, každý den si osvojíte
nové dovednosti. Pro zajištění úspěšnosti kurzu je velmi důležitá kompatibilita mezi
Vámi a Vaším učitelem, proto Vás před odjezdem požádáme o vyplnění dotazníku,
abychom zjistili, jaké jsou Vaše zájmy, záliby a případné požadavky, díky čemuž Vám
budeme moci najít ideálního lektora. Na vyžádání a v závislosti na nabídce můžete
mít také vlastní koupelnu.
Ostatní destinace
Váš pobyt u lektora je jedinečný. Budete ubytováni v jednolůžkovém pokoji s plnou penzí v domě či bytě vyučujícího. Díky tomu budete moci využít všech chvil
strávených se svým lektorem k prvotřídnímu plnému ponoření. Díky každodenní
komunikaci s lektorem a jeho rodinou osvojování jazyka probíhá nenásilně, ale nepřetržitě a velmi efektivně. Výuka je koncentrovaná a plynulá, každý den si osvojíte
nové dovednosti. Pro zajištění úspěšnosti kurzu je velmi důležitá kompatibilita mezi
Vámi a Vaším učitelem, proto Vás před odjezdem požádáme o vyplnění dotazníku,
abychom zjistili, jaké jsou Vaše zájmy, záliby a případné požadavky, díky čemuž Vám
budeme moci najít ideálního lektora. Na vyžádání a v závislosti na nabídce můžete
mít také vlastní koupelnu.
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FRANCIE

Antibes
Centre International d‘Antibe
Přibližně čtvrtina obyvatel je mladší 25 let, město Antibes jde
s dobou a reprezentuje opravdu dynamické a temperamentní
prostředí pro život. Juan-les-Pins je odsud pouhých deset
minut – a spolu s ním i jeho noční kluby, spleť ulic a obchodů,
které návštěvníky doslova lapí svou na odiv stavěnou radostí
ze života a nezkrotným entusiasmem.
Škola

Ubytování

Naše partnerská škola Centre International d‘Antibes
sídlí v pěkné provensálské budově jménem „Le Château“ a nabízí ideální podmínky k výuce francouzštiny. Ve 22 učebnách jsou televize, CD přehrávače,
videorekordéry, videokamery i audio- a videopřehrávače. Studenti mají přístup do počítačové pracovny
s 6 počítači a připojením na internet, nechybí mediatéka ani knihovna. Připojení vlastního počítače
na internet stojí pět eur týdně. Hladovce zasytí restaurace se samoobsluhou nebo rychlé občerstvení
z automatů. Škola se nachází asi 800 metrů od centra
města s mnoha obchody a přibližně 15 minut chůze
z pláže. Budova školy „Port“ je situována na pěší zóně
a využívá se při překročení maximální kapacity školy
„Le Château“. Ponejvíc je to během velikonočních,
letních a podzimních prázdnin.

Hostitelská rodina
Hostitelské rodiny si vybírá sama partnerská škola Centre International v Antibes a záměrně volí takové, které vás do každodenního života místních uvedou v přátelské
a srdečné atmosféře. Rodiny bydlí ve čtvrtích vzdálených od školy asi 30 minut cesty
veřejnou dopravou a zajišťují ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Snídaně je zahrnuta v ceně, za příplatek můžete mít polopenzi i oběd o víkendu.
Pračka je k dispozici (za používání se platí dvě eura).
Rezidence „Castel Arabel“
Studentská rezidence „Castel Arabel“, kde naše partnerská škola Centre International
nabízí další z možností ubytování, leží nedaleko nádraží Juan-les-Pins a představuje
zajímavou alternativu, pokud nechcete využít ubytování v místní rodině. Je ideální pro
všechny, kdo si zakládají na své nezávislosti. Cesta do školy nezabere pěšky více než
15 minut. Ubytovací kapacity sahají od nadstandardních studií po jednolůžkové nebo
dvojlůžkové pokoje. Součástí studií je klimatizace, kuchyňský kout, koupelna a terasa
nebo balkon. Vybavení pokoje pak doplňuje sprcha, samostatná toaleta a ventilátor.
Kuchyň a obývací pokoj sdílí ubytovaní studenti společně. Upozorňujeme, že kuchyňku nemohou využívat studenti, kteří jsou ubytovaní na dobu kratší než 8 týdnů. Skvělá
příležitost, jak se seznámit s ostatními a předat si vzájemně své zkušenosti! V bezprostřední blízkosti obchodů a krásných pláží naleznete „Hôtel Club“. Vychutnejte si oblíbený drink nebo se posilněte dobrým jídlem v baru, odpočiňte si na slunci na terase
nebo se osvěžte v bazénu, který k bytovému domu také patří.
Rezidence „Aragon“
Více informací na našich webových stránkách.
Volný čas

Kurzy
Základní kurz 
Základní kurz (8+ týd.) 
Intenzivní kurz 
Intenzivní kurz (8+ týd.) 
Kurz DELF (Kurz DELF) 

20 x 45 min
20 x 45 min
30 x 45 min
30 x 45 min
30 x 45 min

Naše partnerská škola připravuje ve spolupráci s turistickou kanceláří v Antibes bohatý
a rozmanitý program na celý týden, abyste si jazykový pobyt užili opravdu naplno. Díky
exkurzi do parfumérie ve městě Grasse, prohlídce města Nice nebo výletu do Saint-Paul de Vence, malé umělecké vesničky, poznáte opravdovou atmosféru jižní Francie.
Budete mít také příležitost zúčastnit se gurmánských exkurzí spojených s ochutnávkami místních vín a sýrů nebo dobrodružné výpravy do podvodního světa v Marineland
Antibes. Kulturní program i společné večerní aktivity vás zasvětí do neopakovatelných
regionálních zvyklostí.

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 18 let / 31 let
Úrovně znalostí: začátečník – pokročilá úroveň
Třída: 12
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FRANCIE

Biarritz
France Langue

Když na sklonku 19. století Biarritz poprvé navštívila Eugénie,
manželka císaře Napoleona III., nemohla tato malebná
rybářská víska zůstat světu utajena. Její dobrá pověst se rychle
šířila mezi šlechtou a evropskou elitou a městečko se brzy
stalo oblíbeným letoviskem.
Škola

Ubytování

Naše partnerská škola se nachází v centru města
Biarritz, pouhých 5 minut chůze od čtvrti Halles,
plné překrásných trhů, restaurací a kaváren. Deset
minut chůze od školy se rozkládají nádherné pláže
baskického pobřeží, které jsou velmi vyhledávaným
místem surfařů. Jazykové centrum je situováno v budově typicky baskického stylu a naleznete v něm
7 jazykových učeben, prostornou terasu a počítačový sál. Díky domácí atmosféře naší partnerské školy
se budete ihned po příjezdu cítit uvolněně. Přístup
na internet je zajištěn zdarma po celé jazykové škole
pomocí sítě WiFi.

Hostitelská rodina
Škola vybírá z místních rodin velmi pečlivě, všechny domácnosti, které zajišťují ubytování studentům naší partnerské školy, bydlí od školy cca 25 minut veřejnou dopravou. Studenti mají k dispozici ubytování v jednolůžkovém pokoji s polopenzí přes
týden a plnou penzí o víkendu. Tato forma ubytování je ideální metodou, jak spojit
příjemné s užitečným – užívat si francouzskou pohostinnost, poznat místní kulturu
a rozvíjet jazykové znalosti v nefalšovaném autentickém prostředí. Poznámka: studenti do 19 let jsou automaticky umístěni ve dvoulůžkových pokojích
Studio Les Sourcettes
Naše partnerská škola Vám nabízí ubytování v soukromém studiu, které se nachází
přímo v místě jazykového centra. Toto samostatné, moderní a pohodlné ubytování
zahrnuje vlastní koupelnu a malou kuchyňku. Studio leží v blízkosti obchodů, služeb
a kulturního a sportovního vyžití v místní čtvrti. Studenti mohou zdarma od června
do září využít bazénu a parkovacího místa přímo u školy. Jde o ideální ubytování
pro surfaře, kteří nemusí přenášet daleko své prkno při odchodu z pláže. Lůžkoviny
a koupelnové ručníky jsou k dispozici a mění se každou sobotu při pravidelném úklidu společných prostor. Studentům je též k dispozici placená prádelna.
Rezidence
Více možností, pro podrobnější informace nás prosím kontaktujte.
Volný čas

Kurzy
Základní kurz 
20 x 45 min
Základní kurz Dlouhodobé jazykové 20 x 45 min
Intenzivní kurz 
26 x 45 min
Intenzivní kurz Dlouhodobé jazykové 26 x 45 min
Francouzština + Surf 
20 x 45 min
Francouzština + Golf 
20 x 45 min

Biarritz má ideální polohu, nachází se v jednom z nejatraktivnějších regionů Francie,
mezi oceánem a horami, a proto je vysněnou destinací především pro všechny milovníky sportu. V zimě si skvěle zalyžujete v Pyrenejích, v létě si užijete windsurfing
na vlnách Atlantiku a toulky nádhernou nedotčenou přírodou… Co se týče kultury,
celoročně se tu konají nejrůznější festivaly. Typické baskické vesnice a poutní stezka
Camino de Santiago jsou jako stvořené pro objevování jejich nesčetných kouzel.
Díky blízkosti Španělska (25 km) si můžete bez rozpaků dopřát také výlet do této
země toreadorů. A kromě toho pořádá i škola řadu akcí (tenis, plavání, degustace
vína a sýrů, výlety za kulturou), při nichž jistě prohloubíte právě navázaná přátelství
s kolegy ze školy.

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 17 let / 23 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 14
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FRANCIE

Bordeaux
France Langue

„Vezměte Versailles, přidejte Antverpy, a máte Bordeaux“,
těmito slovy popsal hlavní město Akvitánie Victor Hugo.
Škola

Ubytování

Naše jazyková škola BLS v Bordeaux leží v samém srdci
hlavního města departementu Gironde, v jedné z nejživějších a nejvybranějších čtvrtí města. Výuka probíhá
v historické budově z 19. století a panují tu opravdu
ideální podmínky pro výuku francouzštiny: 10 světlých
a klimatizovaných učeben, studovna s počítači a připojením na internet včetně WiFi. Po vyučování si můžete odpočinout ve společenské místnosti, ze které
vedou dveře přímo do zahrady. Kurzů se účastní vždy
jen malé skupinky studentů v počtu deset až dvanáct
osob. V celé škole vládne uvolněná mezinárodní atmosféra.

Hostitelská rodina
Škola si vybírá rodiny opravdu pečlivě, mimo jiné i podle vzdálenosti – všechny bydlí
cca 25 minut jízdy autobusem od jazykového centra. Studenti bydlí v jednolůžkovém pokoji a mají nárok na polopenzi přes týden a plnou penzi o víkendu. Využijte
této nabídky a užívejte si pověstnou francouzskou pohostinnost, poznejte místní
kulturu a praktikujte francouzštinu v opravdu autentických podmínkách.

Kurzy
Základní kurz 
20 x 45 min
Základní kurz Dlouhodobé jazykové 2 0 x 45 min
Intenzivní kurz 
26 x 45 min
Intenzivní kurz Dlouhodobé jazykové 26 x 45 min
Kombinovaný kurz 20 + 4 
24 x 45 min
Francouzština a vína z Bordeaux  20 x 45 min
Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 17 let / 30 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12

www.bavardlanguages.cz 

Ténéo Suite (od 18 let)
Zvolte si tento způsob ubytování a prožijete jazykový pobyt plný nezávislosti. V blízkosti nádraží Saint-Jean a pouze několik minut chůze od velmi rušné čtvrti Saint-Michel nabízí studia (pro 1-2 osoby) nebo apartmány (pro 2-4 osoby) Ténéo Suite
vítané pohodlí za rozumnou cenu. V obou typech ubytování je vybavená kuchyňka,
vlastní koupelna, televize, telefon a zdarma přístup na internet pomocí sítě WiFi.
Lůžkoviny a ručníky jsou k dispozici. Úklid je zajištěn jednou týdně. Do jazykového
centra se dostanete za 30 minut hromadnou dopravou.
Ténéo Gambetta (od 18 let)
Studentský hostel se nachází v samotném srdci Talence a univerzitní čtvrti v blízkosti
četných obchodů. Do jazykové školy a centra města se dostanete přímo hromadnou
dopravou. Ve studiu, pro 1 až 2 osoby, za podmínky, že tyto cestují společně, budete
mít k dispozici postel, vlastní koupelnu se sprchovým koutem, pracovní stůl, televizi, telefon, jakož i zdarma připojení na vysokorychlostní internet pomocí kabelu či
sítě WiFi. Po příjezdu dostanete lůžkoviny a ručníky. Jednou týdně je zajištěn úklid.
Poznámka: Jazyková škola France-Langue nabízí i jiné způsoby ubytování v různém
finančním rozpětí. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
Volný čas
Bordeaux je městem kultury, gastronomie a vína, ale také městem studentů. Nudit
se tu rozhodně nebudete. Zábavu nabízejí muzea, divadla, restaurace, bary a diskotéky, které tu naleznete v hojném počtu a spolu s ostatními studenty, se kterými se
seznámíte ve škole, si určitě tuto nabídku pořádně užijete. Jistě vás nezklamou ani
výlety na pláže, které vedou podél Atlantského oceánu, procházky piniovými háji
a do nedalekých vesniček, tolik typických pro tento region, kde Vás přivítají s otevřenou náručí. Milovníci vína by si neměli nechat ujít prohlídku Saint-Émilion, kde se
konají ochutnávky absolutně špičkových vín.
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FRANCIE

Rouen
French in Normandy
„Město se stovkami chrámových věží, jejichž zvony zní
do nebes,“ tak město Rouen popsal Victor Hugo. Tato múza
velkých autorů a umělců si uchovala původní historické jádro,
které je dnes pěší zónou, takže patří především turistům.
Důkladně pozná město jen ten, kdo se neúnavně vydává
na cesty a bloudí v jeho uličkách.
Škola

Ubytování

Naše partnerská jazyková škola se specializací
na výuku francouzštiny se nachází přímo uprostřed
nákupního centra Rouenu. Škola má k dispozici
dvanáct učeben, místnost s počítači, knihovnu, kolekci DVD a také menší dvůr, kde se studenti scházejí
o přestávkách. Ve všech třech patrech školní budovy
je k dispozici WiFi.

Hostitelská rodina
Ubytování u místních je každopádně tou nejlepší možností, jak se učit francouzštinu
co nejintenzivněji a důkladně poznat také francouzskou kulturu. Škola v Rouenu vybírá rodiny, se kterými spolupracuje, velmi pečlivě, aby studenti díky hostitelům měli
příležitost poznat všechny aspekty každodenního života místních. Většina domů leží
jen pár minut od jazykového centra, kde probíhají kurzy. Studenti mají k dispozici
jednolůžkový pokoj (soukromá koupelna na dotaz) s polopenzí a s plnou penzí o víkendu.
Rezidence „Les Estudines“ (od 18 let)
Studentům, kteří si přejí více nezávislosti, může naše francouzská jazyková škola
v Rouenu zprostředkovat ubytování v rezidenci asi 15 minut chůze od jazykového
centra. Ubytovna nabízí dobrý standard v pokojích s vlastní koupelnou a kuchyňským koutem.
Volný čas

Kurzy
Intenzivní kurz 25/týd
Polointenzivní kurz 15/týd
Francouzština + víno 
15 + 3 lekce

Škola připravuje také rozmanitou nabídku doprovodných akcí jako například návštěvu muzea v Rouenu, kde můžete obdivovat krásné impresionistické malby, návštěvu
místních rozhlasových stanic i televizního studia kanálu France 3, kouzelné procházky
po četných parcích v centru města, mezi nimiž nechybí ani „Jardin des plantes“, a pochopitelně ani sportovní vyžití nepřijde zkrátka. V žádném případě byste si neměli
nechat ujít nádhernou katedrálu Notre-Dame, která posloužila jako inspirace i malíři
Monetovi. Rouen je univerzitní město s čilým nočním ruchem. Cesta vlakem do Paříže
odsud trvá přibližně hodinu, takže nudit se tu rozhodně nebudete!

Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 10

www.bavardlanguages.cz 
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FRANCIE

Lyon
Alpadia Lyon
Lyon, město obklopené dvěma vrcholky a vystavěné
na březích řeky Rhony a Saôny, obývali původně Keltové, než
se proslavilo v období existence římské říše. Velké kulturní
dědictví jakožto svědek minulých časů dopomohlo městu
v roce 1998 k zápisu na listinu světového kulturního dědictví
UNESCO.
Škola

Ubytování

Naše škola se nachází ve stylové budově z 19. století,
na poloostrově v centru Lyonu, srdci kulturního života města. Škola má k dispozici 7 světlých prostorných
tříd a cafetérii. Mimo to mohou studenti bezplatně
využívat připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové WIFI sítě a mediatéku, kde se lze snadno seznámit s francouzským kulturním životem v celé jeho
šíři. Několik minut chůze od školy a jste na náměstí
„Bellecour“, kde si můžete hned po vyučování užívat
živého ruchu mezi studenty v početných kavárnách
a restauracích v této městské čtvrti, která mezi studenty patří k těm nejoblíbenějším z celého Lyonu.

Hostitelská rodina
Nejlepším způsobem, jak se naučit jazyk, je bez diskuse naprosté proniknutí do jeho
kultury. Bydlení v hostitelské rodině s sebou přináší možnost poznat životní styl, zvyky, kulinářské zvyklosti obyvatel Lyonu… a to je obohacující zkušenost. Nabízí se
Vám zároveň příležitost používat francouzštinu v každodenních situacích. Hostitelské rodiny jsou vybírány velmi pečlivě a se školou udržují permanentní kontakt. Rodiny bydlí ve vzdálenosti asi 5–30 minut od školy a pro studenty zajišťují ubytování
v jednolůžkových či dvojlůžkových pokojích se snídaní či polopenzí.
Sdílený byt typu „Loft“
Tyto byty jsou vzdáleny 5 minut od hlavního nádraží Pardieu. Jsou umístěny v posledním poschodí menší budovy a mají celkovou rozlohu 200m2. Skládají se ze
4 dvoulůžkových pokojů a 3 koupelen. V meziposchodí je plně zařízená kuchyně je
otevřená a přiléhající k velkému obývacímu pokoji. K vaší dispozici je pračka jakož
i bezplatný přístup na internet. Škola a centrum města jsou vzáleny 20 minut chůzí
nebo 10 minut veřejnou dopravou.
Volný čas

Kurzy
Základní kurz 
20 x 45 min
Intenzivní kurz 
25 x 45 min
Superintenzivní kurz 
30 x 45 min

(25 zákl. kurz + 5 miniskupina)
Kombinovaný kurz 20+5 
25 x 45 min

(20 zákl. kurz + 5 individuální výuka)
Kombinovaný kurz 20+10 
30 x 45 min

(20 zákl. kurz + 10 individuální výuka)
Kurz DELF (B1, B2) 
30 x 45 min

(20 zákl. kurz + 10 DELF)
Kurz DALF (C1) 
30 x 45 min

(20 zákl. kurz + 10 DALF)

Pokud si chcete ve volném čase užívat, je Lyon naprosto ideálním místem: obchody,
kina, výstavy, koncerty, sportovní centra, bary, restaurace, diskotéky… tolik možností, kam si vyrazit s přáteli, na procházku nebo posedět u skleničky. Tato rozmanitá
nabídka jistě umožní každému, aby si pro sebe s ohledem na osobní vkus i aktuální
rozpočet vybral to nejlepší. I milovníci staré architektury si tu uprostřed historie staré
dva tisíce let jistě přijdou na své a labužníci jistě zažijí nejednu pernou chvilku, když
nebudou vědět, pro co se z tak široké nabídky specialit rozhodnout. Také krajina
v okolí města má své kouzlo a na procházce, při vyjížďce na kolech nebo při degustaci beaujolais se vyplatí, pořádně se tu porozhlédnout. Díky mimořádné poloze
nedaleko Středozemí patří Lyon mezi nejžádanější turistické destinace a je optimálním místem pro studium francouzštiny. Krása, touha po kulturním životě, smysl pro
bujaré oslavy a mnoho dalšího Vás nepochybně osloví.

Ve zkratce
Velikost školy: S
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 27 let
Úrovně znalostí: začátečník – pokročilá úroveň
Třída: 12
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FRANCIE

Montpellier
Institut Européen de Français Odyssea

Tři sta slunečných dní za rok. Pláž vzdálená sotva půlhodinku
cesty. Studentské město. Chcete-li se učit francouzsky, je
Montpellier ideálním místem. Navíc se tu dá velmi příjemně
trávit i volný čas. Město s tisíciletou historií hledí vstříc
budoucnosti.
Škola

Ubytování

Naše partnerská škola leží v srdci montpellierského starého města v plně rekonstruované vznešené
budově ze 17. století. V ní se nachází třináct velkých
světlých učeben, které poskytují veškeré zázemí potřebné pro studium francouzštiny. Studenti mohou
navíc využít mediatéku a neomezený přístup k internetu včetně bezdrátového spojení. O přestávkách
nebo po vyučování je možné dát si nápoj či něco
dobrého na zub v automatech.

Hostitelská rodina
Bydlení v hostitelské rodině v Kolíně Vám umožní poznat každodenní život obyvatel
tohoto města. K dispozici budete mít jednolůžkový pokoj a budete moci využívat
společné zařízení jako kuchyni nebo koupelnu. K využití zde bude i prádelna. Můžete
si zvolit buď ubytování se snídaní nebo s polopenzí. Většina rodin bydlí v okruhu
30 minut městskou dopravou od školy a všechny rodiny jsou pečlivě vybírány a kontrolovány naší partnerskou školou.
Sdílené byty (od 18 let)
Jedná se o v Německu velmi populární způsob bydlení, tzv. WG (Wohngemeinschaft). Budete bydlet v bytě s obyvateli Kolína v jednolůžkovém pokoji. Koupelna,
kuchyně a další společné prostory jsou využívány všemi obyvateli bytu. V kuchyni si
samozřejmě můžete sami připravovat pokrmy. K dispozici je i prádelna.
Volný čas

Kurzy

Naše partnerská škola nabízí každý týden kompletní program aktivit pro volný čas.
Historické procházky, promítání filmů nebo divadelní hry Vás vtáhnou do příjemné
atmosféry Kolína a pomohou Vám zvládnout německý jazyk. Budete moci využít
i možnosti krátkých plaveb přes Rýn, případně vyjet na cyklistický výlet po jeho březích. Pokud se považujete za nočního tvora, určitě uvítáte různé akce organizované
školou v hudebních klubech a dalších zajímavých místech. Tématická setkání nebo
večerní barbecue Vám pomohou seznámit se s dalšími studenty. Navíc z Kolína můžete za jeden den navštívit například Bonn, Koblenz, Frankfurt nebo Düsseldorf.

Základní kurz 
22 x 45 min

(20 zákl. kurz + 2 volitelné předměty*)
Intenzivní kurz 
28 x 45 min

(26 zákl. kurz + 2 volitelné předměty*)
Kombinovaný kurz 
28 x 45 min

(20 zákl. kurz + 6 individuální výuka
+ 2 volitelné předměty*)
Kurz DELF (A1/A2, B1/B2) 
28 x 45 min

(20 zákl. kurz + 6 DELF + 2 workshop)
Kurz DALF (Kurz DALF) 
28 x 45 min

(20 zákl. kurz + 6 DELF + 2 workshop)
Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 17 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12
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FRANCIE

Nice
Azurlingua

Město Nice na Côte d‘Azur (Azurové pobřeží) na jihovýchodě
Francie je perlou, která se nemusí obávat srovnání
s okouzlujícími městy v sousedství, jako je Cannes nebo
Monaco.
Škola

Ubytování

Škola Azurlingua v Nice patří k nejzkušenějším ve výuce francouzsštiny coby cizího jazyka. Skutečnost, že
se nachází v Nice jen zvyšuje její přitažlivost, neboť
město a jeho okolí již několik let láká studenty z celého světa. Škola se nachází ve dvou budovách z období „Belle Epoque“ přímo v centru Nice, asi 15 minut
chůze od moře, Vieux Nice a Promenade des Anglais.
Krásná ústřední zahrada je oblíbena mezi studenty,
kteří využívají její středomořskou atmosféru k relaxaci a ke studiu. Pro výuku je využíváno jedenáct moderních a prostorných učeben a navíc jedna učebna
venkovní. V počítačové místnosti mohou studenti
v klidu pracovat na počítačích, případně moho využít i WiFi připojení, které pokrývá celou školu, včetně
zahrady. Studenti mohou rovněž využít automaty
na horké a studené nápoje. Studium francouzštiny
v Nice je opravdu „chic“!

Hostitelská rodina
Všechny vybrané hostitelské rodiny žijí nejdále 30 minut chůze od školy. Vřelé uvítání a naprosté ponoření se do francouzštiny, dělají z této ubytovací varianty nejideálnější způsob, jak uvést do praxe vše, co se naučíte během kurzu. Ubytování je
v jednolůžkovém pokoji s polopenzí nebo snídaní. Povlečení je v ceně, jediné, co
potřebujete je vlastní ručník na pláž.
Rezidence Campus Central (od 18 let)
Rezidence se nachází ve 2.,3. a 4.poschodí školní budovy a její vchod je z druhé
strany než vchod do školy. Na výběr je zde jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj,
s vlastní koupelnou a záchodem. Na každém patře je umístěna společná kuchyň.
Ubytování zahrnuje i telefon, TV, povlečení a WiFi připojení. Během pobytu můžete
zlepšovat své jazykové znalosti konverzací s ostatními studenty a případně si můžete
i vyměňovat recepty s ostatními mezinárodními účastníky kurzů.
Rezidence Montebello (červenec a srpen, od 18 let)
Více informací na našich webových stránkách.
Volný čas
Každý týden pořádá škola výlety a exkurze do Nice a okolí. Můžete poznávat Azurové
pobřeží a známá a krásná místa jako jsou Cannes, Monaco, Beaulieu, Grasse, Antibes
Menton, Saint-Paul-de-Vence nebo četnické St.Tropez. Za pozornost stojí samozřejmě i samotné Nice se svým starým městem, přístavem a malebnými čtvrťmi. Muzea,
galerie, pomníky a zahrady dosvědčují uměleckou citlivost obyvatelů tohoto města,
kterým prošlo mnoho umělců. Nice Vás okouzlí svým jedinečným šarmem - květinový trh, Palais Lascarisa středomořská kuchyně jsou jen střípky této šarmantní
mozaiky.

Kurzy
Základní kurz 
20 x 45 min
Intenzivní kurz 
30 x 45 min

(20 zákl. kurz + 10 miniskupina)
Kombinovaný kurz 
30 x 45 min

(20 zákl. kurz + 10 individuální výuka)
Business kurz * 
30 x 45 min
Kurz DELF (B1/B2) 
30 x 45 min

(20 zákl. kurz + 10 DELF)
Ve zkratce

V nabídce jsou samozřejmě i sportovní aktivity: potápění, canoeing, plachtění nebo
windsurfing. Večer pak nastane čas restaurací a barů, při jejichž návštěvách můžete
zdokonalovat svou francouzštinu se svými kamarády. Jak jinak zakončit den než objevováním bohatého nočního života na „Côté d’Azur“?!

Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 30 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12
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FRANCIE

Paříž
France Langue

Paříž je zcela jistě nejvíce vzrušující město světa. Osloví
všechny Vaše smysly, je třeba ji vidět, slyšet, dotknout se,
ochutnat a pocítit. Krása každičké věci Vás ohromí, ať už
jsou to mohutné, majestátní stavby nebo drobné detaily
pařížského života.
Škola

Ubytování

Naše jazyková škola se nachází v srdci Paříže, mezi
operou, Louvrem a Notre-Dame, což je vysloveně
ideální pro všechny, kdo chtějí navštěvovat kurzy
francouzštiny a zároveň si užívat šarm a kouzlo hlavního města Francie. Škola je situována v druhém
patře typické pařížské „haussmanovské“ budově
a má k dispozici 20 prostorných učeben vybavených
audiovizuální technikou. O přestávkách se můžete
scházet s ostatními v kavárně a diskutovat o všem
možném. Můžete tu také prolistovat francouzské noviny a časopisy nebo si vybrat z kulturního programu,
který jazyková škola pořádá pro své studenty. Nechybí ani počítače s internetovým připojením, abyste si
mohli vyřídit maily.

Hostitelská rodina
Naše jazyková škola v Paříži vybírá mezi hostitelskými rodinami vždy takové, u nichž
může svým studentům garantovat opravdu prospěšný pobyt. Při jídle s rodinou
máte každý den jedinečnou příležitost hovořit francouzsky a určitě se v domáckém
prostředí budete dobře cítit a užijete si spoustu legrace. Bydlet budete ve vlastním
pokoji. Rodiny obvykle žijí v centru Paříže, dojezdnost do školy bývá obvykle do 30
minut metrem.
Rezidence nexity - studéa
Moderní rezidence pár minut od centra Paříže hostí studenty z celého světa. K dispozici jsou 3 mžnosti: NS Voltaire (zastávka metra Pére Lachaise), NS Rive Gauche (metro Place d‘Italie) anebo NS Paris Charenton (metro Gare de Lyon). Každá rezidence
má svého manažera, který Vám ochtně pomůže při příjezdu i během pobytu. Příjezd
do rezidence je možný kdykoliv od pondělí do soboty (podle dostupnosti) a k dispozici zde máte například i možnost snídaní, úklidu, praní prádla a vysokorychlostní
internet zdarma (kromě NS Voltaire.)
Volný čas
Abyste mohli lépe poznat fascinující francouzskou metropoli, naše partnerská škola
Vám nabízí široký program aktivit, výletů a exkurzí. Provázené prohlídky historických
částí města a památek (Marais, Monmartre a Sacré-Coeur, Notre Damme a Ile de
la Cité, Latinská čtvrť, Eiffelova věž, Montparnasse), plavby po Seině, prohlídky světoznámých muzeí (Louvre, Orsay, Muzeum moderního umění, Picassovo muzeum
a Grand Palais), výlety do Versailles, Chantilly nebo Fontainebleau. Večerní Paříž Vám
zároveň nabízí neomezenou nabídku vystoupení, koncertů, kin, restaurací a nočních
klubů, které zůstávají otevřené až do svítání...

Kurzy
Základní kurz 
20 x 45 min
Intenzivní kurz
26 x 45 min

(20 zákl. kurz + 6 volitelných lekcí)
Francouzština + gastronomie 
20 + 5 lekcí
Ve zkratce
Velikost školy: S
Minimální věk - Průměrný věk: 17 let / 30 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12
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KANADA

Montréal
ILSC Education Group

Montreal se proslavil v roce 1976, kdy byl dějištěm olympijských
her. Montreal se vypíná nad řekou svatého Vavřince a je druhým
nejvýznamnějším městem Kanady. Je zcela dvojjazyčnou
metropolí, kde se rovnocenně snoubí francouzská a anglická
kultura.
Škola

Ubytování

V srdci starého města jenom několik minut chůze
od starého přístavu leží naše partnerská škola International Language Schools of Canada v Montrealu.
Vyučuje se zde stejnou měrou francouzština i angličtina, stejně jako i celé město je dvojjazyčné par excellence. Škola disponuje 35 velmi dobře vybavenými
učebnami, dvěma multimediálními sály připojenými
k Internetu, jež nabízí výukové programy jako doplněk
k hodinám jazyka. Ve škole je několik společenských
místností a místa s počítači s přístupem na internet.
V blízkosti školy jsou dvě kavárny a množství restaurací nejrůznějšího zaměření. Po vyučování můžete jít
za zábavou na St-Paul Street známou pro svá nákupní
střediska nebo navšívit některé muzeum.

Hostitelská rodina
Kanadské rodiny jsou vyhlášené svým upřímným pohostinstvím a svou snahou, aby
se návštěvník cítil jako doma. Rodiny bydlí v rezidenčních čtvrtích města, což na jednu stranu znamená jistý životní standard, ale zároveň si vynucuje přesuny hromadnou
dopravou mezi školou a místem ubytování. Studenti bydlí v samostatných pokojích
s plnou penzí. Je to ideální řešení, jak se seznámit s kanadskou kulturou a používat
francouzštinu ve všech situacích každodenního života. Je to také příležitost, jak si
v Kanadě získat přátele na celý život. Ti, kteří si chtějí sami vařit, si můžou rezervovat
ubytování v rodině bez stravy. V tomto případ mohou používat kuchyni k přípravě
svého jídla.
Studio Trylon Apartments (od 18 let)
Pouze 7 minut chůze od stanice metra Place des Arts a v blízkosti nejlepších restaurací a obchodů v centru města se nachází velmi pohodlná a dobře vybavená studia
Trylon – kabelová televize, klimatizace, přístup na internet pomocí sítě WiFi, lednice,
mikrovlnná trouba, kávovar, fén na vlasy a žehlicí prkno. Ložní prádlo a koupelnové
ručníky jsou k dispozici. Ubytovaní mohou využívat krytý bazén se slanou vodou, saunu, posilovnu a střešní terasu. Na místě je k dispozici placená prádelna. V této čtvrti
plné možností zábavy se budete moci z první ruky zúčastnit kulturních událostí, které
se v Montrealu konají v průběhu celého roku. Jazykové centrum je vzdálené přibližně
25 minut chůze.
Rezidence, apartmány, hotely
K dispozici jsou idalší ubytovací možnosti v rezidencích, sdílených nebo soukromých
apartmánech nebo hotelích. Kontaktujte nás pro více informací.
Volný čas

Kurzy
Základní kurz 
Intenzivní kurz 

24 x 50 min
30 x 50 min

Ve zkratce
Velikost školy: XL
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 15

V Montrealu jsou nekonečné možnosti, jak trávit volný čas, a ILSC toho využívá pro vytvoření bohatého a pestrého programu po vyučování. Každý týden jsou nabízeny četné sportovní, společenské a kulturní aktivity jako například, prohlídy města na kole,
bruslení, návštěvy nejzajímavějších míst ve městě a okolí... jakož i výlety do Ottawy
nebo New Yorku během víkenů. S pomocí školy je snadné nějakou akci zorganizovat
i samostatně.

Dva nebo tři moduly na výběr z šedesáti tematických
programů jako: profesní francouzština (obchodní
francouzština) / komunikace (konverzace, porozumění, komunikace po francouzsku) / humanitní vědy
(sociální problémy, kultura a společnost).
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ŠPANĚLSKO
San Sebastián
Pamplona

Barcelona

Salamanca
Madrid

Valencia

Ibiza

Mallorca

Sevilla
Alicant e
Cádiz
Tenerife

Marbella
Córdoba

Granad a
Nerja
Málaga
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ŠPANĚLSKO

Alicante
Enforex

Španělský Orient. Alicante se nachází na pobřeží Costa Blanca,
které oplývá sluncem a kde se od mysu Nao až po mys Palos
táhnou rozsáhle pláže s jemným pískem. Přidejte zářící slunce
a mimořádně příjemné středozemní podnebí a již vám bude
zřejmé, proč se této oblasti takto říká.
Škola

Ubytování

Naše partnerská škola se nachází pár kroků od pobřeží, uprostřed palmových hájů, v samém srdci města
na Paseo de la Explanada v budově postavené ve středomořském stylu. V blízkosti se nachází veřejná doprava, takže budete moci v klidu cestovat jak po Alicante,
tak v jeho okolí. Škola má k dispozici 8 prostorných,
světlých a klimatizovaných tříd. Studenti mají dále
přístup do počítačové třídy s Internetem, do studovny a do videotéky. Hodiny v malých skupinách (maximálně 10 lidí) vám umožní studovat španělštinu
intenzivně v uvolněné a přátelské atmosféře. Učitelé
jsou motivovaní, mají velké zkušenosti a jsou připravení vám jakkoliv pomoci. Skupinové kulturní aktivity
vám umožní lépe pochopit historii a životní filozofii
Iberského poloostrova a zároveň poznat další zahraniční studenty.

Hostitelská rodina
Naše partnerská škola osobně vybírá rodiny, kde budou studenti ubytováni. Studenti
jsou ubytováni ve dvoulůžkových či jednolůžkových pokojích s polopenzí. Rodiny
bydlí obvykle cca 20 minut od školy. Tento druh ubytování vám umožní poznat skutečný život v oblasti Costa Blanca, otevřené a pohostinné obyvatelstvo a každý den si
procvičovat španělštinu v přátelské atmosféře.
Sdílený byt (od 18 let)
Tato forma ubytování je ve Španělsku velmi oblíbená. Sdílený byt vám nabízí možnost
bydlet s dalšími zahraničními studenty. Budete ubytováni v jedno nebo dvoulůžkových pokojích a společně budete užívat obývací pokoj, kuchyň a koupelnu. Byty mají
k dispozici rovněž televizi a pračku.
Volný čas
Škola nabízí studentům různé mimoškolní aktivity a organizované výlety, a to jak
během týdne, tak o víkendech. Některé jsou zdarma, jiné za snížené ceny. Večerní
promítání filmu, taneční večery, ochutnávka vína, sportovní aktivity a výlety. To vše
vám pomůže lépe poznat kulturu a životní filozofii španělského Orientu a zároveň si
procvičíte španělštinu mimo školu při rozhovorech s ostatními studenty. Archeologické zajímavosti a palmové háje překrásné oázy Elche jsou vzdáleny pouze několik
minut cesty autobusem a díky rychlým lodím se můžeme dostat na ostrůvek Tabarca.
O něco dále se nachází hornatější krajina, určitě lze doporučit výlet do vnitrozemí.
Cestou můžeme udělat gastronomickou zastávku v království olivovníků, mandlovníků, vinic a pomerančových hájů.

Kurzy
Základní kurz 
Polointenzivní kurz 

20 x 55 min
20 x 55 min

Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 22 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 10
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ŠPANĚLSKO

Barcelona
Don Quijote

Barcelona je město, které má styl! Umělecký chrám Gaudího,
královna slavností a přebornice v tapas - hlavní město
Katalánie Vám zaručí výuku španělštiny ve všech barvách.
Mezi opalováním a fiestou, kulturou a poznáváním se ponořte
do vášnivé atmosféry jednoho z nejkrásnějších měst Evropy.
Škola

Ubytování

Škola se nachází v srdci Barcelony, v životem překypující čtvrti Eixample, v blízkosti katedrály Sagrada Familia. Je umístěná ve 3 poschodích moderní budovy
a je vybavena 55 světlými a prostornými učebnami,
konferenčním sálem, mediatékou a společenskou
místností, kde můžete sledovat televizi, číst noviny,
popíjet s ostatními studenty kávu nebo psát domácí
úkoly. V patiu naleznete množství počítačů s připojením na internet a v přilehlé pěkné školní zahradě si
můžete užívat sluníčko, sníst svačinu nebo se občerstvit (ve škole jsou instalovány občerstvovací automaty) a diskutovat s jinými účastníky během přestávek.
Prostory budovy jsou pokryty sítí WiFi. Díky ideálnímu umístění – jenom 10 minut od Plaza de España
– a svému modernímu pedagogickému vybavení je
tato škola skutečné jedinečná.

Hostitelská rodina
Život v hostitelské rodině představuje jedinečnou příležitost, jak plně využít pobyt
v cizí zemi. Budete neustále v kontaktu se španělštinou a španělskou kulturou a můžete si tak rychle zlepšit svou jazykovou kompetenci. Ubytování je v jednolůžkových
pokojích s polopenzí.
Sdílené byty
Ve Španělsku je tento způsob bydlení velmi oblíbený. Budete bydlet v bytě s jinými
zahraničními studenty, každý ve svém pokoji; obývací pokoj, plně zařízená kuchyň,
záchod a koupelna jsou společné. Byty jsou vybaveny pračkou a TV.
Volný čas
V Barceloně si každý najde to své: od olympijské vesnice přes památky jako Gaudìho
“Sagrada Familia“ až po gotickou čtvrť. Vedle sportovních, společenských a kulturních
podniků pořádá škola řadu akcí i o večerech. Navíc nabízí víkendové výlety (město
Figueras, provincie Gerona, výlet k moři).

Kurzy
Základní kurz 
Intenzivní kurz 
Kurz DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 

20 x 50 min
30 x 50 min
20 x 50 min

Ve zkratce
Velikost školy: XL
Minimální věk - Průměrný věk: 17 let / 22 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12

www.bavardlanguages.cz 
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ŠPANĚLSKO

Nerja
Escuela de Idiomas

Nerja je malé město na pobřeží Costa del Sol. Název i kořeny
osady mají původ v arabském světě (Narixa = vydatné vodní
prameny). Město obklopují nádherné hory a pláže, které vás
jistě odzbrojí svým andaluským šarmem.
Škola

Ubytování

Naše partnerská škola se nachází v historickém centru
města v typické andaluské budově. Pro výuku španělštiny je zde k dispozici 14 prostorných učeben a studenti mohou profitovat také z bezdrátového připojení
k internetu.

Hostitelská rodina
Pokud chcete své znalosti, které jste si osvojili během vyučování, nadále zdokonalovat
a chcete také hlouběji proniknout do španělské kultury, neexistuje lepší volba než
ubytování přímo v místní rodině. Srdečné a přátelské rodiny vybírá naše partnerská
škola opravdu pečlivě a všichni bydlí ve vzdálenosti přibližně 15 minut od školy. Studenti jsou ubytováni ve vlastním jednolůžkovém pokoji s polopenzí.
Ubytovna Club Costa Nerja (od 18 let)
Ubytovací kapacity Clubu Cota Nerja se nacházejí v čtyřpatrové budově v arabsko-andaluském stylu v centru města, jen pár kroků od pláže. Studenti jsou ubytováni v jednolůžkových nebo dvojlůžkových pokojích s vlastní koupelnou a společně
s ostatními sdílejí kuchyňku. Do nabídky ubytování pro studenty je zahrnuta snídaně. K dispozici je rovněž možnost bydlení na pokoji „Premium“ vybaveném televizí
a ledničkou. Navíc je zde kavárna s WiFi zónou, skvělá terasa a plavecký bazén, kde si
můžete dopřát zasloužený relax.

Kurzy
Standardní kurz
20 x 45 min
Intenzivní kurz 
30 x 45 min
Španělština + Flamenco/Salsa
25 x 45 min

(20 général + 5 Salsa)
Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 26 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 10

www.bavardlanguages.cz 

Spolubydlení (od 18 let)
Pro samostatnější studenty nabízí naše partnerská škola také možnost spolubydlení.
Byty se nacházejí v blízkosti školy a pláží. Studenti mají k dispozici jednolůžkový pokoj
a společně s ostatními mohou užívat kuchyňku, obývací pokoj a koupelnu. Tato forma
ubytování představuje skvělou příležitost, chcete-li se seznámit s lidmi z celého světa.
Volný čas
Díky bohatému programu, který škola nabízí svým studentům, se určitě nebudete
nudit. Nabídka sahá od návštěvy jeskyní Nerja přes exkurze do městeček v okolí, jako
je například Frigiliana, Almuñecar a Cómpeta, až po výlety do větších měst jako Granada, Sevilla, Malaga nebo Cordoba. Nechybí pochopitelně ani sportovní aktivity –
tak neváhejte a přijeďte si zahrát plážový volejbal nebo se přihlaste do kurzu a naučte
se známý sevillský tanec!
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ŠPANĚLSKO

Cádiz
IH CLIC

Nachází se v jihozápadním výběžku Iberského poloostrova.
Vypadá jako kousek Španělska vržený do moře a spojený
s pevninou pomocí obyčejné nitě, velmi úzké šíje.
Škola

Ubytování

Při výuce španělského jazyka se naše partnerská škola sídlící v centru Cádizu opírá o vysoce kvalifikované
a zkušené vyučující. V moderní budově ve čtvrti Bahía
Blanca, jedné z nejelegantnějších ve městě, má k dispozici 8 klimatizovaných tříd, z nichž každá je vybavena moderním audiovizuálním zařízením a interaktivní
tabulí. V mediatéce máte možnost získat učební zdroje i mimo vyučovací hodiny a ve studovně si mohou
zahraniční studenti vypracovávat domácí úkoly. Máte-li hlad nebo žízeň, jsou zde k dispozici nápojové
a svačinové automaty a v bezprostřední blízkosti školy
najdete řadu kaváren a barů s terasami, kde se můžete osvěžit. V celé škole je zdarma přístup na internet
prostřednictvím WiFi. Pláž a centrum města se nachází
pouze pár set metrů od školy – ideální pro dobití baterek a poznávání Cádizu, živoucího monumentu, a jeho
nádherné zátoky.

Hostitelská rodina
Rodiny, jež ubytovávají zahraniční studenty v Cádizu, známé svou přívětivostí, bydlí
všechny v docházkové vzdálenosti od školy. Zástupci partnerské školy je dobře znají
a pravidelně k nim docházejí a kontrolují, zda je zachovávána vysoká kvalita nabízených služeb. Budete ubytováni v jednolůžkovém pokoji a budete dostávat polopenzi.
Jedenkrát týdně můžete použít pračku na přeprání svých věcí. V pokoji se jedenkrát
týdně uklízí a mění se lůžkoviny.
Sdílený byt
Studenti, kteří si přejí větší nezávislost, mohou být ubytováni s ostatními studenty
nebo obyvateli Cádizu ve sdíleném bytě ve městě. Tento typ ubytování je ekonomický a praktický a umožní vám žít po andalusku. Ubytováni budete buď v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji (pouze pro společně cestující účastníky) a sami
si budete nakupovat a vařit ve společné kuchyni. Sdílené místnosti a zařízení bytu
využívají všichni jeho nájemníci.
Volný čas
Naše partnerská škola nabízí rozmanitý program, který vám umožní poznat bohatství
hostitelského města a jeho zvláštní šarm. První den na vás čeká seznamovací prohlídka města za doprovodu vyučujícího. Ostatní večery budou zaměřeny na prezentace
a debaty o španělském filmu, místní kuchyni a na představení flamenga. Na programu jsou rovněž specifické iberské slavnosti a biografie slavných Španělů. Pokud jde
o sport, studenti, vyučující a obyvatelé Cádizu se budou moci společně utkat v basketbalu. Sobotní výlet lodí do Maroka vám nabídne možnost zajít na nákupy do Mediny v Tangeru a poobědvat v některé z marockých restaurací ve městě. A neděli si
nechte volnou a poznávejte město, jež je považováno na nejstarší město Západu
a jež překypuje kulturními poklady a historickými památkami, ale také bary, příjemnými restauracemi a malebnými obchůdky.

Kurzy
Základní kurz 
Intenzivní kurz 
Kurz DELE (B1, B2, C1) 

24 x 50 min
34 x 50 min
30 x 50 min

Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 17 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 10

www.bavardlanguages.cz 
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ŠPANĚLSKO

Madrid
Enforex

Madrid, nacházející se ve výšce 650 metrů nad mořem,
převyšuje všechna ostatní evropská města. Jako tranzitní město
imigrantů je všeobecně považováno za přístupné a otevřené
všem.
Škola

Ubytování

Jazyková škola Enforex se nachází v samém srdci španělské metropole, v univerzitní čtvrti Argüelles nedaleko náměstí Plaza de España a vyhlášených barů
městské části Malasaña. Sídlí v nově zrekonstruované
dvoupatrové budově, která studentům nabízí dokonalé zázemí. Má k dispozici 40 klimatizovaných učeben, moderní knihovnu, promítací sál a počítačovou
místnost s bezplatným připojením k internetu. Po vyučování mohou studenti diskutovat ve společenské
místnosti nebo se slunit na rozlehlém školním dvoře.
Společně s přáteli můžete také vyrazit do některého
z nedalekých barů a spřádat plány na divoké večírky.

Hostitelská rodina
Tato forma ubytování umožňuje studentům poznat, jak žijí skuteční Madriďané. Pobyt u rodilých mluvčích je skvělou příležitostí, jak proniknout hlouběji do španělské
kultury a jak si v pohodové rodinné atmosféře procvičit cizí jazyk. Bydlení u rodin se
nachází přibližně 30 minut chůze od školy a studenti mají k dispozici jednolůžkové
nebo dvojlůžkové pokoje s polopenzí.
Sdílené bydlení (od 18 let)
Studenti bydlí asi 30 minut chůze od školy v jednolůžkových nebo dvoulůžkových
pokojích spojených společenskou místností. Tento druh ubytování je z finančního
hlediska velmi výhodný a kromě toho dává možnost seznámit se s mladými lidmi
z celého světa a prožít s nimi jedinečné chvíle.
Volný čas
Kosmopolitní Madrid, hlavní město Španělska i celého španělsky mluvícího světa,
nabízí řadu možností jak trávit volné chvíle. Stačí si jen vybrat, zda vás víc lákají výlety po okolí, anebo se raději vydáte objevovat kulturní poklady metropole, k nimž
patří mimo jiné muzea Thyssen, Prado či Muzeum Královny Sofie. Po vyučování můžete relaxovat v parku El Retiro nebo se procházet v zahradách královského paláce.
Ve městě, které je vyhlášené svým pulzujícím nočním životem, nebudete mít žádný
problém najít to správné místo na dlouhé večerní sezení s přáteli nebo konání nezapomenutelných party.

Kurzy
Základní kurz 
Polointenzivní kurz 
Kurz DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 

20 x 55 min
20 x 55 min
20 x 55 min

Ve zkratce
Velikost školy: XL
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 22 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12

www.bavardlanguages.cz 
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ŠPANĚLSKO

Malaga
Instituto Picasso

Naproti marockému pobřeží Středozemního moře leží Malaga.
Končí zde silnice vedoucí z horských oblastí Granady a okolí
řeky Guadalquivir. Díky tomu je Malaga nejdůležitějším městem
andaluské části středomořského pobřeží.
Škola

Ubytování

Naše partnerská škola nese jméno slavného malíře
Picassa a je umístěna vedle rodného domu tohoto
mistra, přímo v srdci samotného historického a kulturního centra města. Historická budova z 19. století sídlí
na Plaza de la Merced, kde je obklopena kavárnami,
restauracemi, tapas bary a výborně zapadá do této
živé a dynamické čtvrti. Od roku 1982, nabízí Institut
Picasso kvalitní výuku, která ponechává hodně prostoru pro poznání španělské kultury. Institut má devět
světlých, prostorných a moderní výukovou technikou
vybavených učeben, která usnadňuje praktickou výuku ve třídách s menším počtem studentů. Knihovna
je vám k dispozici s plně funkčním multimediálním
zařízením, videotékou s filmy a dokumenty. V celém
vzdělávacím centru je bezplatné připojení k internetu.
Pláže jsou pouze několik minut chůze odsud. Jakmile
se přiblíží večer, nezapomeňte procvičovat španělštinu. Příjemné konverzaci při popíjení tradiční Sangrie
se nedá odolat.

Hostitelská rodina
Partnerská škola nabízí ubytování v hostitelské rodině, která se vždy velmi dobře stará
o všechny naše studenty. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích (pokoj je sdílen společně s druhým účastníkem jazykového kurzu)
s polopenzí nebo plnou penzí. Rodiny žijí v blízkosti školy. Pobyt ve španělských rodinách je velmi praktický a motivující při procvičování jazyka v praxi a poznávání místní
kultury. Ve standardních výukových hodinách si pak můžete ověřit, jak velký progres
jste díky společnému pobytu v rodině udělali.
Sdílené byty
Byty doporučené naší partnerskou školou se nacházejí jen pár minut chůze od vzdělávacího centra. V létě, kdy je počet studentů poměrně vysoký, jsou k dispozici ještě
další byty, u kterých je nutné počítat s délkou dopravy do školy cca 15-20 minut.
Byty se skládají ze tří nebo čtyř jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů. Společenská
místnost, vybavená kuchyň a dvě koupelny jsou sdíleny studenty z celého světa. Možnost využití televizoru a automatické pračky. Všem ubytovaným je k dispozici ložní
prádlo a ručníky.
Hotel, studia nebo mini-apartmány
Pro více informací k uvedenému ubytování a ceně nás neváhejte kontaktovat. Předběžná rezervace je nutná.
Volný čas

Kurzy
Stadardní kurz 
Intenzivní kurz 

20 x 50 min
30 x 50 min

Malaga je přístavním městem Andalusie, které se nachází na jihu Španělska. Leží
na pobřeží Středozemního moře, Costa del Sol, které je známé horkým klimatem a vynikajícími podmínkami pro outdoorové sporty - golf, tenis, plážový volejbal, plavání
a všechny vodní sporty. Budete mít možnost navštívit památky v centru krásného
města a užít si obdivuhodného pobřeží se skvělou atmosférou a krásnými plážemi.
Škola organizuje uvítací drink, aby tak v příjemné a uvolněné atmosféře umožnila
sudentům seznámení se všemi lektory. Na závěr kurzu se, zase naopak, pořádá večírek
na rozloučenou. Každý víkend jsou vám, v doprovodu průvodce/lektora, nabízeny výlety na kulturní a turisticky zajímavá místa, jako je například Granada, Cordoba, Seville,
Ronda. Tato města jsou také nazývána “bílé vesnice”. Také Rondu, společně s dalšími
zajímavostmi, byste si rozhodně neměli nechat ujít!

Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 25 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 10

www.bavardlanguages.cz 
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ŠPANĚLSKO

Salamanca
Don Quijote
Organizace UNESCO vyhlásila město Salamanca světovým
kulturním dědictvím. Nejstarší univerzitní město Španělska
nezapomnělo na své tradice a představuje tak skutečnou
pastvu pro oči. Rozmanitostí svých tradic vás velkolepá
Salamanca okouzlí a nadšeni budete i typickou otevřeností
místních obyvatel.
Škola

Ubytování

Naše partnerská škola se nachází uprostřed historického centra města v nádherném klášteře ze 16. století.
Budova leží pouze 100 metrů od slavné univerzity,
v bezprostřední blízkosti světoznámého náměstí Plaza
Mayor. Ve třech podlažích se nachází 17 učeben, společenská místnost, knihovna a krásné „patio“, kde se
budete setkávat se studenty z celého světa.

Hostitelská rodina
Naše partnerská škola vybrala hostitelské rodiny velice pečlivě. Ubytování v rodinách
tak představuje ideální způsob, jak se zdokonalovat v cizím jazyce v přirozeném prostředí každodenním kontaktem s rodilými mluvčími. Studenti bydlí v jednolůžkových
pokojích s polopenzí.

Rezidence
Mezinárodní účastníci obývají několik rezidencí, které jsou umístěny v centru Salamancy, 10 - 20 minut chůze od školy. Rezidence nabízí 20 - 50 jednolůžkových pokojů,
všechny s WiFi připojením na internet. V každé rezidenci se nacházjí několik počítačů.
Pokoje jsou obývány také španělskými studenty z jiných univerzit, kteří v Salamance
absolvují studium určitých oborů. Toto jediněčné složení spolubydlících Vám umožni
poznat jak účastníky z celého světa, tak i španělské studenty. Rezidence nejsou vybaveny kuchyní, pouze ledničkou. Koupelna je sdílena s dalšími spolubydlícími, ale je
možno si objednat i pokoj s vlastní koupelnou.

Kurzy
Základní kurz 
Intenzivní kurz 
Kurz DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 

20 x 50 min
30 x 50 min
20 x 50 min

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 17 let / 23 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12

www.bavardlanguages.cz 

Sdílené byty
Tento způsob bydlení je velmi oblíbený. Bydlíte v bytě se čtyřmi či pěti dalšími zahraničními studenty, každý ve svém pokoji; obývací pokoj, plně zařízená kuchyň, záchod
a koupelna jsou společné. Byty jsou vybaveny pračkou a TV a společné prostory jednou týdně uklízí externí pracovník.

Volný čas
Naše partnerská škola nabízí řadu aktivit, při kterých můžete objevovat město i jeho
okolí. Salamanca je významná především kulturně, díky svým muzeím a různým historickým stavbám, které během pochůzek městem takřka na každém kroku připomínají zlatý věk města.
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ŠPANĚLSKO

Sevilla
International House CLIC

Sevillu, překypující metropoli Andalusie, musí člověk objevovat
po siestě, když už slunce nepálí, postupně čtvrt po čtvrti. Strhne
vás energie místních ulic, obohatíte se poklady místní historie
a ohromí vás krása města.
Škola

Ubytování

Škola nabízí skvělý základ pro Vaše ponoření se do krásy a kultury Andalusie. Nachází se v typicky „sevillské“
budově, v blízkosti Katedrály a Alcazaru a disponuje
nádherný stinným dvorem a slunečnými terasami.
Má k dispozici 30 plně vybavených a klimatizovaných
učeben, knihovnu, knihkupectví, studovnu, konferenční místnost a počítačovou učebnu s bezplatným
přístupem na internet. Během hlavní sezony, v závislosti na počtu studentů, nabízí škola i externí učebny
poblíž hlavní budovy.

Hostitelská rodina
Škola nabízí ubytování v hostitelských rodinách v jednolůžkových pokojích s polopenzí. Rodiny žijí poblíž školy a jsou pečlivě vybírány naší partnerskou školou tak,
aby studenti mohli bydlet v co nejlepších podmínkách pro praktické užívání jazyka
a objevování místní kultury.
Rezidence
Přímo v srdci historického a obchodního centra Sevilly mohou rezidence (Infantes,
Rinconcillo, Segovias) přivítat 6 až 15 studentů do přátelského multikulturálního prostředí. Bydlet můžete v pohodlném jednolůžkovém pokoji a s ostatními studenty budete sdílet koupelnu (pokud si nezvolíte variantu s vlastní koupelnou) Obyvatelé rezidencí mají k dispozici i rozlehlý obývací pokoj, plně vybavenou kuchyň a prádelnu.
V rezidenci Rinconcillo můžete zároveň využít WiFi připojení na internet. Ložní prádlo
je v ceně, nikoliv však ručníky a osušky. Ůklid probíhá jednou týdně.
Sdílený byt
Pokud toužíte po co největší nezávislosti, můžete si zvolit sdílený byt s dalšími lidmi žijícími v Seville. Tato možnost nezahrnuje stavování, ale umožňuje Vám bydlení
v jednolůžkovém pokoji přímo v centru města, asi 20 mint chůze od školy. S Vašimi
spolubydlícími budete sdílet kuchyň, obývák a koupelnu. Povlečení a ručníky Vám
budou poskytnuty.
Volný čas

Kurzy
Základní kurz 
Intenzivní kurz 
Kurz DELE (A2, B1, B2, C1) 

24 x 50 min
34 x 50 min
34 x 50 min

Sevilla leží blízko moře i blízko dalších kulturních středisek - Granady, Cordoby nebo
Jerezu. Škola nabízí zajímavý společenský program, který Vám umožní poznat krásu
jižního Španělska. Zároveň jsou organizovány společné večery (filmy, party, představení, debaty a tématické večery), díky kterým si budete moci procvičit španělštinu
s dalšími lidmi ze všech koutů světa.

Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 17 let / 25 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 10
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ŠPANĚLSKO

Valencie
Taronja

Pod tmavomodrou oblohou září Valencie sluneční atmosférou.
Díky své dokonalé poloze na břehu Středozemního moře
a příjemným teplotám po celý rok je toto město ideálním
místem pro pobytový kurz španělštiny.
Škola

Ubytování

V srdci Valencie na vás čeká klenot mezi jazykovými školami! Na první pohled si zamilujete její polohu uprostřed
pěší zóny, hned vedle radnice a spousty obchodů, kin, barů
a restaurací. Neustálá slavnostní atmosféra, ruch a nakažlivá radost ze života vás okamžitě pohltí. Nejkrásnější zajímavosti ve městě najdete jen pár kroků odsud a městská
hromadná doprava je rovněž hned za rohem. Škola samotná nemá sobě rovného. Zdobí ji díla španělských umělců
a najdete v ní tematické učebny, například „španělský design“, „pokoj šíleného doktora“ a „ráj kýče“. Všech 10 učeben
nabízí nejmodernější audiovizuáloní techniku, jelikož prioritou této kreativní školy i jejího inovativního týmu učitelů
je především výuka španělštiny na vysoké úrovni. Učitelé
totiž zasvěcují svůj čas zahraničním studentů a starají se
o jejich rychlý pokrok, v rámci školy i mimo ní. Ve dvou studentských místnostech jsou k dispozici pohodlné pohovky,
připojení k internetu zdarma, automaty na nápoje a občerstvení a také příjemná hudba přímo vybízející k uvolnění
a odpočinku! Nezapomenutelná je atmosféra v kuchyni
a vnitřní i venkovní terase, kde se mohou studenti z celého
světa setkávat, trávit zde čas a vyměňovat si dojmy.

Hostitelská rodina
Připadejte si v cizí zemi jako doma – ideální pro studenty, kteří hledají jak teplo domova, tak každodenní kontakt s valencijsou rodinou, aby se dostali k jádru místní kultury.
Budete bydlet v rodině (nebo u jednotlivců) pečlivě vybrané naší partnerskou školou
a v rozumné vzdálenosti od školy. Můžete si vybrat mezi snídaněmi, polopenzí a plnou penzí.
Bydlení v bytě
Tuto možnost zvolte, pokud během svého pobytu ve Valencii chcete více nezávislosti. Byt budete sdílet s ostatními mezinárodními studenty a bydlet budete v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji. Dobře vybavená kuchyň se společně využívá
k přípravě jídel. Budete mít možnost sledovat se svými spolubydlícími televizi, koupelna je společná a k dispozici je také pračka. Všechny byty se necházejí v blízkosti
centra města.
Volný čas
Ponořte se do kulturního života ve Valencii a přihlašte se na některé z mnoha aktivit
nabízených naší partnerskou školou! V úterý večer vás uvitá tradiční paella party, kde
budete mít možnost navázat první kontakty s ostatními účastníky. Nezapomeňte, že
se nacházíte ve městě, kde se tato španělská speciality zrodila! Později se objeví další
možnosti: prohlídka města s průvodcem, kurz vaření s mistrem kuchařem Nandem
a kurz kultury ve čtvrtek, filmové večery, divadelní představení a výstavy za speciální
studentskou cenu a společnost profesora z jazykové školy. Velmi populární jsou večírky se studenty z místní univerzity, protože umožňují zajímavá setkání v uvolněném
prostředí. O víkendu vám škola Taronja nabízí placené dvoudenní výlety do Madridu,
Barcelony nebo jednodenní výlet do okolních měst, jako je Xativa nebo Peñíscola
a návštěvy malých městských festivalů, krásných pláží a sportovních aktivit. Využijte
těchto příležitostí a objevujte ve společnosti ostatních účastníků krásy a zajímavosti
tohoto nádherného regionu!

Kurzy
Základní kurz 
20 x 50 min
Superintenzivní kurz 
30 x 50 min

(20 zákl. kurz + 10 konverzacní)
Kombinovaný kurz 
25 x 50 min

(20 zákl. kurz + 5 individuální výuka)
Španělština + hudba 
30 x 50 min

(20 zákl. kurz + 10 hudba)
Kurz DELE (B1, B2, C1) 
20 x 50 min
Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 18 let / 25 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 10
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Milano Verona

Venezia
Bologna
San Remo
Firenze
Siena
Roma

Salerno
Alghero
Tropea

Taormina
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Florencie
Linguaviva
Město Florencie, které v období středověku přispělo
ke kulturnímu a hospodářskému rozvoji Evropy, si dodnes
zachovává svou nedotknutelnost a renesančního ducha.
Je považováno za jedno z nejkrásnějších italských měst, kde
najdete mnoho mimořádných památek. Nelze opomenout
jeho obdivuhodnou krásu, která přetrvává již po staletí.
Škola

Ubytování

Naše jazyková škola se nachází v klidné ulici, přímo
u hlavního nádraží, pár minut od historického centra
města a je umístěna v třípodlažní budově z 19. století.
Nabízí optimální podmínky pro studium italštiny, má
15 pohodlných a klimatizovaných učeben, které jsou
vybaveny užitečnými studijními audio a video materiály. K dispozici máte zdarma připojení k internetu.
K relaxaci během přestávek nebo po vyučování můžete využít školní zahrady. Pokud ovšem nedáte raději
přednost návštěvě historického centra tohoto krásného města, které je jen pár minut chůze od školy.

Hostitelská rodina
Hostitelská rodina je ideální volbou pro ty, kteří chtějí zažít skutečný italský způsob
života a v přátelské atmosféře si zlepšit své jazykové znalosti. Všechny rodiny jsou
umístěny cca 15 minut autobusem od školy. Ať už jste ubytováni ve velké početné
rodině či se samostatně žijící osbou, budete mít k dispozici vlastní jednolůžkový pokoj
(dvoulůžkový pokoj pouze v případě, že cestujete ještě s dalším studentem) s možností výběru polopenze nebo pouze snídaně.
Sdílené byty
Naše partnerská škola rovněž nabízí ubytování v bytech, které sdílíte společně s ostatními studenty. Byty jsou vzdáleny asi 15 minut chůze od školy. Můžete si vybrat mezi
jednolůžkovým nebo dvoulůžkovým pokojem a to v případě, že cestujete ještě s další
osobou. Byty mají tři a více ložnic a jsou plně vybaveny. Kuchyň, kde si můžete uvařit
jídlo, společně s koupelnou jsou k užívání pro všechny ubytované studenty. Ručníky
a povlečení jsou k dispozici. Tato varianta ubytování je ideální pro ty, kteří touží potkat
nové zahraniční přátele a zároveň s nimi sdílet jedinečný zážitek ze studia italštiny
v samotném srdci jednoho z nejkrásnějších měst Itálie.
Apartmány
V případě, že máte zájem o ubytování v soukromých apartmánech (1 nebo 2 osoby),
zašlete nám Váš požadavek a my Vám rádi tento způsob ubytování zajistíme. Informace o cenách k výše uvedenému ubytování, Vám rádi na požádání zašleme.

Kurzy
Superintenzivní kurz 
30 x 50 min

(20 zákl. kurz + 10 individuálně)
Standardní kurz 
20 x 50 min
Intenzivní kurz 
30 x 50 min
Italština + vaření 
26 x 50 min

(20 zákl. kurz + 6 vaření)
Italština + umění 
28 x 50 min

(20 zákl. kurz + 8 umění)
Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 14

www.bavardlanguages.cz 

Volný čas
Evropské hlavní město umění, Florencie, je městem s bohatou minulostí, které Vás zve
k prozkoumání jeho starobylých uliček. Město je samo o sobě muzeem, ztělesňujícím
renesanční období, které nabízí nezapomenutelnou ukázku unikátních galerií, nádhernou architekturu a toskánskou krajinu. Objevíte se tváří v tvář historii a nemusíte se
kvůli tomu vydávat na dalekou cestu, stačí se jen „ztratit“ v místních uličkách a objevit
například náměstí Piazza della Signoria, které je obklopeno několika věžemi, kostel
Duomo a nebo umělecká díla v galerii Uffizi. Tyto památky jsou všechny umístěny
na stejném břehu řeky Arno. Neměli bychom ovšem také opomenout výrobu vína světoznámá toskánská vína a gastronomické speciality - čerstvé těstoviny a omáčky
úžasných chutí a vůní... Vítejte v Toskánsku!
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Miláno
Linguadue

Miláno je nejen finanční metropole, ale také a především
metropole módy: při procházkách ulicemi si nelze nevšimnout
výloh všech stylů a jistě potkáte ty, o nichž bychom řekli, že jdou
z módní přehlídky, kde se prezentovaly poslední módní výkřiky.
Škola

Ubytování

Škola se nachází v centru města na významné třídě
obchodní čtvrti. Škola je lehce dosažitelná metrem.
Budova v secesním stylu má svůj šarm a má k dispozici zahradu, kde se můžete projít mezi hodinami. Škola
má k dispozici 12 dobře vybavených tříd, individuální
pracovny, společný salón na každém patře a zdarma
přístup na Internet. Škola se snaží vzbudit ve studentech zájem o studium jazyka, proto volí moderní
vyučovací metody. Důraz je kladen na ústní vyjadřování a je patrná snaha o to, aby se student domluvil
ve všech běžných situacích každodenního života.

Hostitelská rodina
Pokud chcete dělat velké pokroky v italštině, je volba hostitelské rodiny v Miláně ideálním řešením. Jazyk a italskou kulturu se totiž učíme především během rozhovorů
s lidmi. Ubytování je zajištěno u párů nebo v rodinách odpovídajícího věku, s dětmi
nebo bez dětí, které bydlí v rozumné vzdálenosti od školy (mezi 15 a 30 minutami
městskou dopravou). Budete ubytováni v jednolůžkových pokojích s polopenzí.

Kurzy
Základní kurz 
20 x 45 min
Intenzivní kurz 
30 x 45 min
Kombinovaný kurz 
30 x 45 min

(20 zákl. kurz + 10 individuální výuka)
Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 18 let / 25 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 14
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Sdílený byt
Byty jsou zařízené a jsou ideálním řešením pro ty, kteří chtějí bydlet pohromadě
s ostatními mezinárodními studenty. Studenti jsou ubytováni v jednolůžkových pokojích a dělí se o kuchyň a koupelnu. Byty se nacházejí ve vzdálenosti 15-30 minut
od školy.
Rezidence „Camplus Gorla“ (od 18 let)
Levná rezidence na úrovni komfortního hotelu – to je skvělá volba pro vaše ubytování v Miláně. Rezidence se nachází pouhých několik kroků od katedrály a centrálního
nádraží. Je také blízko nákupního ráje - korza Buenos Aires - a naší partnerské školy
(20 minut pešky). Studentům z celého světa je k dispozici 56 komfortních jednolůžkových pokojů a 4 dvoulůžkové pokoje (pro osoby cestující společně, všechny se samostatnou koupelnou, 4 kuchyně, společenské místnosti na všech patrech a terasa
na střeše. Připojení na internet je zajištěno prostřednictvím wifi. Snack bar se samostatným vchodem umožňuje stravování během celého dne. Za poplatek je možné
vyprat oblečení v prádelně, ve které se nacházejí pračky a sušičky prádla. Povlečení
a ručníky jsou poskytovány a měněny jednou týdně. Úklid pokojů je také zajišťován
jednou týdně.
Volný čas
Každý měsíc škola organizuje mimoškolní aktivity, které Vám pomohou lépe poznat
italskou kulturu a ostatní zahraniční studenty. Učitelé Vám poskytnou veškeré informace týkající se jazyka, historici umění Vám budou k dispozici během návštěv muzeí
a historických pamětihodností. Odpoledne se čtou texty o italských zvycích a večer
se můžete zúčastnit promítání filmů. Kromě těchto kulturních aktivit škola organizuje
celou řadu výletů do okolních měst.
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Řím
International House - Dilit
Řím je synonymem dějin. Hroby Etrusků, císařské chrámy,
římské kostely, středověké věže, renesanční paláce, barokní
baziliky. V Římě jako byste procházeli celá staletí světové
historie. Město s historií starou téměř tři tisíce let se rozkládá
asi dvacet kilometrů od mořského pobřeží na západní straně
Apeninského poloostrova.
Škola

Ubytování

Naše partnerská škola v Římě funguje bezmála čtyřicet
let a je oficiálně uznávaná národním ministerstvem školství; vedle kurzů italštiny pro cizince nabízí i vzdělávací
kurzy pro lektory. Nachází se nedaleko hlavního nádraží
„Termini“, odkud se snadno dostanete do jakékoli městské části. Učebny jsou velké, světlé a nabízejí báječný
výhled na stromy i stylové budovy v okolí školy. Jazyková škola sídlí v elegantním čtyřpatrovém domě a má
k dispozici 10 světlých učeben. V době, kdy probíhají
jazykové kurzy nejintenzivněji, je zajištěno ještě dalších
14 učeben v blízkých budovách ve vzdálenosti 50 metrů
od hlavního sídla školy. Studenti mohou využívat společenské místnosti, snack bar, jazykovou laboratoř, videotéku a počítačovou pracovnu a WiFi připojení zdarma.

Hostitelská rodina
Bydlení v místních rodinách je zajištěno ve dvoulůžkových nebo jednolůžkových pokojích. Všechny rodiny splňují školou pečlivě stanovená kritéria. Můžete se však rozhodnout mezi dvěma formami ubytování: standard, či standard plus, pokud si přejete
více komfortu a výhodnější polohu bydliště směrem k centru. Rodinné prostředí je
ideální pro využití nabytých jazykových znalostí i pro poznání římské kultury.
Sdílené byty
Ideální řešení pro všechny, kdo si přejí absolutní nezávislost; bytové jednotky sdílené
s 2, 3 nebo 4 spolubydlícími tvoří zařízené jednolůžkové pokoje (nebo dvoulůžkové
pokoje pro páry). Kuchyňka, koupelna a společenská místnost je společná pro všechny nájemníky. Stejně jako v případě bydlení v rodinách i zde se můžete rozhodnout
pro komfortnější nebo standardní variantu ubytování. Dle Vašich přání a rozpočtu
může škola zajistit i ubytování ve stylu Bed & Breakfast nebo v hotelu.
Volný čas
V rámci kurzů nabízí škola i početné kulturně zaměřené programy, které Vám umožní prohloubit Vaši znalost italštiny. V pravidelné nabídce jsou semináře a workshopy věnované italské kuchyni, archeologii Říma nebo filmům. Pozornost je zaměřena
i na programy pro volný čas, které mají studentům zajistit optimální podmínky a prostředí pro navazování kontaktů a výměnu zkušeností. Kromě toho se každý druhý
pátek pořádá oblíbená akce „Spaghettata“, která je příležitostí k setkání se studenty
z Říma. V nabídce jsou i mnohé výlety, která Vám poodhalí mnohá zajímavá místa
ve Věčném městě.

Kurzy
Základní kurz 
20 x 45 min
Kombinovaný kurz 20+10 
30 x 45 min

(20 zákl. kurz + 10 individuální výuka)
Business kurz 
15 x 45 min
Přípravný kurz k CILS 
26 x 45 min

(20 zákl. kurz + 6 CILS)
Specializovaný kurz DIvadlo (italsky) 
15 x 45 min
Specializovaný kurz Fotografie (italsky)  15 x 45 min
Specializovaný kurz Kino (italsky) 
30 x 45 min
Specializovaný kurz Architektura (italsky) 15 x 45 min
Specializovaný kurz Hudba (italsky) 
15 x 45 min
Specializovaný kurz Kuchyně (italsky)  2x3 x 45 min
Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 27 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 14
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Salerno
Accademia Italiana
Město Salerno se nachází ve stejnojmenném zálivu a má
překrásný výhled na křišťálově čisté vody Tyrhénského
moře. Toto město má hluboce zakořeněnou historii a tradici.
Je domovem nejstarší univerzity v Evropě, kde studuje
na 40.000 studentů, kteří dodávají této historické budově
osvěžující a moderní ráz.
Škola

Ubytování

Italštinu budete studovat ve škole, která je umístěna
v samém srdci historické části města Salerno. Naše
partnerská škola „Accademia Italiana“ se nachází na
jedné z nejrušnějších ulic ve městě, Via Roma. Škola
sídlí v nádherné starobylé budově, Palazzo Angrisani,
která stojí na nábřeží Salerna a nabízí veškeré možné
zázemí a pohodlí potřebné pro studium. K dispozici je
14 učeben, které mají ideální podmínky pro skupinové
kurzy a navíc i balkon s krásným výhledem na moře.
Vše je zde zařízeno tak, abyste mohli samostatně
pracovat i mimo standardní vyučovací hodiny, ať už
využijete jazykovou nebo počítačovou učebnu s přístupem k internetu nebo případně místní knihovnu.
A konečně, v zájmu relaxace a uvolnění po všem tom
studijním snažení, se můžete setkat se svými přáteli
ve studentském salónku a popovídat si u šálku dobré
italské kávy.

Hostitelská rodina
Jednou z nejlepších možností, jak se blíže seznámit s italskou kulturou, je ubytování
v místní rodině. Budete ubytováni přímo v Salernu, v jednolůžkovém pokoji (možnost
dvoulůžkového pokoje v případě, že cestujete ještě s dalším studentem) a do školy
můžete jednoduše dojít pěšky. V zájmu veškerého komfortu a perfektního servisu je
v ubytování zahrnuta i polopenze.
Sdílené byty (pro osoby starší 18ti let)
Pokud si budete přát bydlet s ostatními studenty, pak využijte možnosti ubytování
ve sdílených bytech. Byty, které jsou k dispozici pro studenty naší partnerské školy,
jsou dobře vybaveny. Na výběr máte mezi jedno nebo dvoulůžkovým pokojem, kde
společné prostory, jako jsou kuchyně a koupelna, budete sdílet se svými spolubydlícími. Jedná se o ideální druh ubytování pro ty, kteří chtějí být nezávislí a zůstat
v kontaktu s ostatními zahraničními student.
Hotely a Apartmány
Podrobné informace a ceny pro uvedený typ ubytování, Vám na požádání rádi poskytneme.
Volný čas
Naše partnerská škola nabízí široký výběr volnočasových aktivit, ke kterým se můžete po vyučování přihlásit. Máte-li rádi sport, pak využijte výhodného umístění blízko
moře a vyzoušejte plachtění na jedné z lodí, které jsou zde k zapůjčení. Pokud Vás více
zajímá kultura, pak navštivte některý z nabízených seminářů o historii, umění a hudbě
a nebo vyražte na prohlídku okolí s průvodcem. O zábavu tu skutečně není nouze.
Pravidelně jsou organizovány návštěvy divadel, kin a hudebních představení. Každý
týden si můžete vyjít s ostatními studenty na večeři, kde ochutnáte místní speciality,
které potěší a uspokojí Vaše chuťové buňky. Šance, že se v Salernu budete nudit, je
nulová, protože toto město nabízí skutečně mnoho aktivit, míst k vidění a objevování.

Kurzy
Standardní kurz 
Intenzivní kurz 
Italština + vaření 


20 x 50 min
30 x 50 min
24 x 50 min
(20 zákl. kurz + 4 vaření)

Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 27 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 10
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ITÁLIE

Taormina
Babilonia

„Ráj na zemi“ - taková byla slova Goethova o městě Taormina.
Toto sicilské kosmopolitní město má jedinečný výhled
na Jónské moře a sopku Etnu. Má bohaté historické a kulturní
dědictví. Řekové toto místo vyhlásili za svou první italskou
kolonii.
Škola

Ubytování

Naše partnerská škola sídlí v nádherné historické vile
v samotném srdci centra města Taormina. Škola má
8 klimatizovaných učeben, knihovnu a studentskou
místnost s audiovizuálními materiály. Ve vzdělávacím
centru je k dispozici počítačová učebna s přístupem
k internetu zdarma. Najdete zde také kavárnu, kuchyň
a nádherné zahrady o rozloze 1.000 m2, které jsou ideálním místem pro relaxaci o přestávkách nebo k setkáním s ostatními účastníky jazykových kurzů. Prostředí,
ve kterém se budete učit, je skutečně velmi příjemné.
Při výuce je kladen důraz na komunikační a písemnou
část. Kromě toho Vám škola Babilonia nabízí výtvarné
a kulinářské kurzy vaření, sportovní aktivity a koncerty, které Vám umožní obohatit si své jazykové znalosti
a kulturní zážitky.

Hostitelská rodina
Studenti jsou ubytováni v jednolůžkových pokojích se snídaní, polopenzí nebo plnou
penzí. Tento typ ubytování je ideální volbou pro ty, kteří se chtějí během svého pobytu maximálně ponořit do sicilské kultury!
Sdílené byty (pro osoby starší 18ti let)
Další možností ubytování jsou byty (soukromé nebo sdílené), které jsou umístěny
ve městě Taormina. V bytech je k dispozici kuchyň a koupelna, které sdílíte společně
s ostatními studenty. Ubytováni budete v jednolůžkových pokojích. K dispozici jsou
též dvoulůžkové pokoje v případě, že cestujete ještě s další osobou.
Volný čas
Škola nabízí řadu volnočasových aktivit, které vám umožní setkat se s ostatními studenty i mimo výuku. Program zahrnuje projekce filmů, hry a semináře o italské literatuře, sicilské kultuře, atd. Každý víkend a některá odpoledne v týdnu jsou organizovány výlety do míst daleko od turistického ruchu, která znají pouze místní obyvatelé.
Ti budou také pozváni na společensko-kulturní akce: koncerty, večeře a divadelní
představení. Ve městě jsou tenisové kurty a fitness centra. Pokud chcete nakupovat,
budou Vám poskytnuty speciální slevy po předložení Vaší studentské karty, kterou
obdržíte při příjezdu.

Kurzy
Základní kurz 
Intenzivní kurz 30 x 45 min
Italština + vaření 34 x 45 min
(20 zákl. kurz + 14 vaření)

20 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: S-M
Minimální věk - Průměrný věk: 17 let / 33 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 10
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Přihlašovací formulář
OSOBNÍ ÚDAJE
mŽ

mM

Datum narození (D.M.R):

Příjmení:

Jméno:

Státní příslušnost:

Profese:

Ulice, č.p.:		
Země a místo narození:

Mateřský jazyk:

Mobil:

Pevná linka:

PSČ, Obec, Země:

E-mail:
Kontaktní osoba po dobu jazykového pobytu (Příjmení, jméno, mobil):
Stupeň jaz. znalostí

m začátečník

m zákl. úroveň

m nižší střední

m střední

m vyšší střední

m pokročilá

m velmi pokročilá

KURZ
Místo pobytu, škola:				

Druh kurzu:
Počet týdnů:

Datum začátku kurzu:		

Datum konce kurzu:		

Místo pobytu, škola:		

Druh kurzu:

Datum začátku kurzu:		

Datum konce kurzu:		

Počet týdnů:

Datum příjezdu:		

Datum odjezdu:		

Počet týdnů:

 Hostitelská rodina

m Jednolůžkový pokoj

m Dvoulůžkový pokoj

 Polopenze

 Rezidence

m Jednolůžkový pokoj

m Dvoulůžkový pokoj

 Sdílený byt

m Jednolůžkový pokoj

m Dvoulůžkový pokoj

UBYTOVÁNÍ
 Snídaně

Datum příjezdu:		

Datum odjezdu: 		

Počet týdnů:

 Hostitelská rodina

m Jednolůžkový pokoj

m Dvoulůžkový pokoj

 Polopenze

 Rezidence

m Jednolůžkový pokoj

m Dvoulůžkový pokoj

 Sdílený byt

m Jednolůžkový pokoj

m Dvoulůžkový pokoj

 Bez ubytování		
Přání v souvislosti
s rezervací host. rodiny

 Snídaně

 Plná penze

 Plná penze

 Jiné:

nekuřáci m ano m ne m nezáleží
s dětmi m ano m ne m nezáleží		

se studenty
domácí zvířata

m ano m ne m nezáleží
m ano m ne m nezáleží

m jsem vegetarián
m jsem kuřák

Řídím se touto dietou:
Mám alergii / potřebuji zdravotní péči:
Moje hoby, zájmy:
Jiná přání:

DOPRAVA / LETIŠTNÍ TRANSFERY
Žádám o cenovou nabídku na letenku

m ano, s odletem z:		

m Ne

Žádám letištní transfer

m u příletu

m Ne

m u odletu

POJIŠTĚNÍ
m Žádám pojištění storna v případě neúspěchu u zkoušek
m Odkud znáte Bavard Languages?
Slevový kód:

Svým podpisem potvrzuji, že jsem si prečetl, rozuměl a akceptuji Všeobecné smluvní podmínky.
Datum:
Podpis:
(za neletilé podepisují rodiče nebo zákonný zástupce)

Zašlete tento formulář na adresu uvedenou na zadní straně.

Konzultace a rezervace provedena
touto partnerskou organizací:

Jste připraveni na dobrodružství?

Bavard Languages s.r.o.
Tel.: +420 222 251 500
E-mail: info@bavardlanguages.cz
www.bavardlanguages.cz

