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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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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NĚMECKO & RAKOUSKO
Hamburg

Berlin

Dresden
Bamberg
Heidelberg

Regensburg
München

Freiburg
Wien
Lindau

Salzburg
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NĚMECKO

Bamberg
Treffpunkt Bamberg
Bamberg se nachází na křižovatce cest, které tuto
centrální část Evropy spojují s ostatními zeměmi starého
kontinentu. Bamberg se pyšní dlouhou historicko-kulturní
tradicí a minulostí, která toto krásné město ušetřila před
válečným pustošením. Přesto však stále ještě nepatří mezi
nejnavštěvovanější německá města.
Škola

Ubytování

Naše jazyková škola se zaměřením na výuku němčiny jako cizího jazyka „Treffpunkt Bamberg“ sídlí
od roku 1995 v prvním a druhém patře nádherného domu v centru města s výhledem na kanál řek
Mohanu a Dunaje, pouhých 50 metrů od pěší zóny.
Většině studentů je okolo třiceti let a zastupují více
než 50 různých národností. Škola se specializuje
na jazykové kurzy pro zaměstnané, univerzitní studenty i jednotlivce, kteří se zajímají především o kulturu. Výukové centrum má k dispozici deset světlých
učeben, které byly v roce 2012 velkoryse zrekonstruovány, a nechybí zde ani místnost s počítači, kde je
bezplatné bezdrátové připojení na internet. Navíc je
zde k dispozici knihovna a společenská místnost s televizí, kolekcí DVD a hudebními nástroji.

Hostitelská rodina
Naše partnerská škola dbá na kvalitu ubytování svých studentů, proto rodiny, s nimiž
spolupracuje, vybírá velmi pečlivě. V domáckém prostředí, které může tvořit dvojice
či jednotlivec, můžete pohodlně rozvíjet získané jazykové znalosti – je to ostatně
ta nejlepší metoda, jak přirozeně poznat místní kulturu i jazyk. K dispozici budete
mít vlastní jednolůžkový pokoj, na výběr máte mezi snídaní nebo polopenzí (Po-Pá)
a společně se svými hostiteli budete sdílet společenské prostory domu a koupelnu.
Všechny rodiny bydlí od školy ve vzdálenosti přibližně 15 minut jízdy autobusem
nebo na kole.
Spolubydlení
Naše partnerská škola nabízí také ubytování ve formě spolubydlení, které představuje kombinaci mezi interakcí se spolubydlícími (dvojice, jednotlivec, student nebo
studentka z Německa, příp. různé věkové skupiny) a určitou úrovní samostatnosti
a nezávislosti. Ubytováni budete v jednolůžkovém pokoji, s ostatními budete sdílet
společenské prostory a budete mít přístup do zařízené kuchyně. Společně se spolubydlící/mi se budete podílet také na běžných domácích pracích.
Soukromé apartmány, hotely
Je možné bydlet i ve studiích, soukromých apartmánech nebo využít pohodlné hotely, všechny v blízkosti školy. Více informací a ceny dodáme na vyžádání.
Volný čas

Kurzy
Základní kurz 
20 x 45 min
Kombinovaný kurz 
24 x 45 min

(20 zákl. kurz + 4 individuální výuka)
Business kurz - kombinovaný 
30 x 45 min

(20 zákl. kurz + 10 individuální výuka business)
Kurz k certifikátu (B1, B2, C1) 
24 x 45 min

(20 zákl. kurz + 4 individuální výuka)

Naše partnerská škola vám rovněž poskytne týdenní program s nabídkou volnočasových aktivit, z nichž si můžete vybrat, co vás zajímá. Velkou měrou je zastoupena především kultura v podobě prohlídek, koncertů a tematických výletů. Program ale dotvářejí také tradiční místní zvyklosti a lokality (pivnice, pravidelná setkání „stammtisch“
atd.) a pochopitelně nechybí sport. Některé akce jsou zpoplatněny. O víkendu pořádá
škola také celodenní exkurze. Navštívit tak můžete mimo jiné i Norimberk (Nürnberg)
s císařským hradem, Würzburg se starobylým mostem přes řeku Rýn nebo Řezno (Regensburg) se slavným chrámem. Kromě toho škola nabízí také pronájem jízdních kol,
abyste se po Bambergu mohli neomezeně pohybovat podle libosti.

Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 18 let / 29 let
Úrovně znalostí: začátečník – pokročilá úroveň
Třída: 8

www.bavardlanguages.cz 
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NĚMECKO

Berlín
Alpadia Berlin

Berlín zažil mnoho historických vzestupů a pádů a v současné
době prochází obdobím znovuzrození, které z něj dělají jednu
z nejrychleji se rozvíjejích a nejatraktivnějších metropolí světa.
Škola

Ubytování

Výukové centrum se nachází ve čtvrti Schöneberg,
tedy v hezké a živé centrální zóně Berlína. K hlavním
zajímavostem města to není daleko a hlavní uzly veřejné dopravy jsou rovněž, co by kamenem dohodil.
Škola vyniká svým rodinným prostředím, kde se každému studentovi dostane pozornosti. Tento přístup
je obzvlášť patrný při vyučovacích hodinách, kdy se
v jedné třídě nachází maximálně 12 studentů. Posluchačům k dispozici je dále kantýna s jídelnou, což je
ideální místo pro vzájemná setkání a používání jazyka v praxi.

Hostitelská rodina
Naše partnerská škola se stará o ubytování účastníků kursů a disponuje velmi dobrou sítí pečlivě vybraných rodin, kde studenti mohou být ubytováni. Rodiny bydlí
ve vzdálenosti zhruba dvaceti minut od školy a kromě samostatného pokoje studentovi nabízejí snídani nebo polopenzi.
Sdílené byty (WG, od 18 let)
Tento typ ubytování je velmi oblíbený v Německu a nabízí nezávislým studentům
bydlet s jedním nebo několika Němci v srdci Berlína. Budete ubytovaní v jednolůžkovém pokoji a budete sdílet koupelnu a obývací pokoj se spolubydlícími. Navíc,
budete moci objevit toto pulzující město svým vlastním tempem, bez časového
omezení. V Berlíně je obrovské množství různých barů a restaurací, které nabízejí širokou nabídku chutných a levných jídel, což je ideální, pokud chcete večeřet venku.
Jako alternativa se nabízí kuchyně v bytě, kde si můžete uvařit svá vlastní jídla.
Volný čas

Kurzy

V týdnu jsou pro studenty organizovány prohlídky s průvodcem a návštěvy rozličných míst a zajímavostí města. Účastníci kursů tak mohou poznat kulturní rozměr
německého jazyka, stejně jako četné atrakce Berlína. Toto navýsost různorodé město jistě zaujme milovníky slavností a společenských událostí i návštěvníky koncertů nebo výstav nejrůznějších žánrů. O víkendech je rovněž možné podnikat výlety
celodenní nebo dvoudenní mimo Berlín a poznat tak další města, jako například
Drážďany, Lipsko či dokonce Prahu. A milovníci nočního života si také přijdou na své,
neboť tato megapole nezná odpočinku.

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 TELC PREMIUM 
30 x 45 min

(20 zákl. kurz + 10 TELC)
Kurz k certifikátu PREMIUM (B1, B2, C1) 30 x 45 min

(20 zákl. kurz + 10 Zertifikat)
Ve zkratce
Velikost školy: L
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12

www.bavardlanguages.cz 
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NĚMECKO

Drážďany
Kästner Kolleg
Drážďany mohou svým návštěvníkům nabídnout nádhernou
směs historie a moderny: Světově proslulé památky, jako
je třeba barokní Zwinger s uměleckou galerií, Frauenkirche
a další paláce a historické budovy anebo slavný míšeňský
porcelán. Drážďany si umí užívat a množství festivalů, koncertů
a dalších událostí pořádaných po celý rok to jen dokazuje!
Škola

Ubytování

Naše partnerská škola Kastner Kolleg v Drážďanech
je součástí mezinárodní sítě školy TANDEM - která zajišťuje vysokou kvalitu a standard všech svých členů.
Kastner Kolleg, moderní škola střední velikosti, byla
založena v roce 1998 a nachází se v samém srdci
Drážďan. Nabízí 10 nově vybavených učeben, mediální centrum, cafeterii a samoobslužnou kuchyni.
Přímo vedle školy je krásný Alaun Park, zelená oáza
uprostřed „Szeneviertel-Neustadt“ - domova umělců a studentů. Přátelská atmosféra v Kastner Kolleg,
v kombinaci s vysokým standardem výuky dělá z této
školy ideální prostředí pro jazykové kurzy němčiny.

Hostitelská rodina
Při pobytu v hostitelské rodině budete moci zažít vyhlášenou německou pohostinnost spolu s možností procvičit si němčinu již od samého začátku. Bydlet budete
v jednolůžkovém (případně i dvoulůžkovém) pokoji se snídaní, polopenzí nebo plnou penzí, podle Vašeho přání.
Studentský sdílený byt (WG)
Bydlení ve sdíleném bytě s dalšími studenty patří k nejoblíbenějším variantám, protože Vám to umožní zažít život a kulturu německých studentů takříkajíc z první ruky.
Bydlet budete v jednolůžkovém pokoji a kuchyň a koupelnu budete sdílet se dvěma
až třemi (většinou německými) studenty. Na vyžádání pro Vás můžeme najít čistě
mužský nebo čistě ženský byt. K dispozici budete mít samozřejmě i televizi, internet
a pračku. Tento druh ubytování je vhodný spíše pro společenské typy, protože WG
bývají velmi rušené a vždy se v nich něco děje.
Volný čas
Vedle velkého množství parků, historických památek, muzeí a galerií si budete moci
užít i celou řadu aktivit nabízených školou, včetně prohlídek města a víkendových
výletů. Drážďany jsou velmi živé město, kde si každý přijde na své…ať už preferujete
kldiné procházky parkem anebo německý festival plný hudby a piva, jazykový pobyt
v Drážďanech si zcela jistě užijete!

Kurzy
Intenzivní kurz 
Intenzivní kurz - léto
Superintenzivní kurz - léto

25 x 45 min
25 x 45 min
25+5 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 18 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12

www.bavardlanguages.cz 
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NĚMECKO

Freiburg
Alpadia Freiburg

Freiburg, který leží na křižovatce Evropy mezi Švýcarskem,
Německem a Francií, je univerzitní město par excelence.
Hlavní město Forêt Noire, známé pro své nadšení pro ekologii,
nabízí nespočet možností zábavy.
Škola

Ubytování

Škola se nalézá v centru Freiburgu v pěkném třípatrovém domě postaveném v novoklasicistním stylu.
Ve výuce jazyka nabízí ty nejvyšší standardy. Je střední velikosti, což dovoluje studentům pobývat v příjemném a uvolněném prostředí. Centrum disponuje
13 učebnami, studovnou, učebnou vybavenou počítači s přístupem na Internet, kantýnou s velkou terasou a parkovištěm.

Hostitelská rodina
Pobývat v místní rodině je nejlepší způsob, jak se naučit běžné výrazy, zlepšit si svou
němčinu pro každodenní použití a ponořit se do kultury dané země. Studenti jsou
ubytováni v samostatných nebo dvoulůžkových pokojích s polopenzí nebo snídaní,
ve vzdálenosti maximálně 30 minut od školy.
Studentská rezidence / ubytovna (od 18 let)
Ubytovna se nachází v osmipatrové budově pouhých 10 minut tramvají od centra
města (přímá linka). Bydlí zde jak zahraniční tak němečtí studenti, což usnadňuje
vzájemné kontakty a posiluje možnost používat jazyk. Každý student má svůj vlastní
pokoj s koupelnou a může využívat společnou vybavenou kuchyň, která je na každém patře.
Sdílené byty (od 18 let)
se nalézají asi 3 minuty pěšky od školy i od centra města. Ubytování se děje v jednoči dvoulůžkových pokojích. Studenti sdílejí byt (maximální počet je 5 lidí), jsou tak
naprosto samostatní a přesto se stále pohybují ve společnosti dalších lidí.
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 
20 x 45 min

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

(20 général + 10 privées)
Kurz TELC PREMIUM 
30 x 45 min

(20 zákl. kurz + 10 TELC)

Alpadia organizuje společenské aktivity při nichž může student uplatňovat své znalosti němčiny zcela přirozeně a v uvolněné atmosféře: promítaní filmů nebo velmi
oblíbená „Stammtisch”, jež se koná jednou týdně v některém baru ve městě a kde se
společně sejdou vyučující se studenty. Pracovnice školy organizující aktivity pro volný čas vám poradí ohledně četných možností sportovního vyžití i právě aktuálních
kulturních událostí. Každý týden škola rovněž nabízí výlet do okolí Freiburgu (Černý
les, Colmar, Štrasburk).

Ve zkratce
Velikost školy: M-L
Minimální věk - Průměrný věk:

16 let (na dotaz 15)/ 26 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12

www.bavardlanguages.cz 

 10 

NĚMECKO

Hamburg
Colón Language Center
Hanzovní město Hamburg má 2,5 milionu obyvatel, což z něj
činí druhou nejlidnatější metropoli Německa. Do dějin města
se zapsala celá řada historických událostí, dnes je Hamburg
kosmopolitní a představuje hospodářské i kulturní centrum
oblasti. Navíc díky své výhodné zeměpisné poloze má zvláštní
vztah k moři a řekám.
Škola

Ubytování

Jazykové centrum Colón Language Center bylo
založeno v roce 1952 a v celém Německu se řadí
ke školám s největšími zkušenostmi v oboru. Tři budovy jazykového centra se nacházejí na pěší zóně
přímo v centru města. Škola spolupracuje s týmem
přibližně 50 lektorů a 600 studenty z celého světa, ale
i z Německa, kde se škola rovněž těší dobré pověsti
uznávaného vzdělávacího střediska. V pestré směsici
studentů i lektorů se odráží kulturní mix, kterým je
Hamburg ostatně dobře znám. Naše partnerská škola používá při výuce vlastní speciálně koncipované
učebnice a výuku podporuje celou řadou interaktivních pomůcek.

Hostitelská rodina
Hostitelské rodiny vybírá naše partnerská škola s velkou pečlivostí. Všechny rodiny bydlí ve vzdálenosti od školy přibližně 20 až 45 minut jízdy hromadnou dopravou. Studenti
mají k dispozici jednolůžkový pokoj a na výběr z polopenze, snídaně nebo jen možnosti používat kuchyni. Ubytování v místní rodině je nejlepší metodou pro optimalizaci
učení cizího jazyka, které zároveň přináší možnost poznat životní styl a kulturu rodilých
mluvčí.
Studentská ubytovna (od 18 let)
Studentská ubytovna, která se nachází v centru města Hamburg, je určena jen pro
studenty jazykové školy Colón Language Center. Společně s ostatními studenty budete sdílet byt v budově na adrese Colonnaden 47, která patří škole a kde je situována
i většina učeben. K dispozici jsou jednolůžkové nebo dvojlůžkové pokoje se satelitní
televizí a rádiem. Od pondělí do pátku probíhá na pokojích každý den úklid, povlečení
se mění jednou týdně. Koupelny na patře jsou společné. V malém prostoru je Vám
k dispozici i mikrovlnná trouba a lednička. Upozornění: Příjezd i odjezd je v pátek.
Volný čas
Hamburg nabízí širokou paletu společenských a sportovních akcí. Skvělou změnou při
výuce jazyka je vyrazit na výlet nebo na prohlídku města a poznat celý region, pro který
je vodní živel tak charakteristický. Škola organizuje také exkurze do známého pivovaru
nebo do televizních studií. Tým jazykové školy Colón Language Center vám pomůže
i při výběru výletů třeba do Lübecku, na ostrov Sylt nebo do Brém.

Kurzy
Základní kurz 
25 x 45 min
Kombinovaný kurz 
30 x 45 min

(25 zákl. kurz + 5 individuální výuka)
Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 25 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12

www.bavardlanguages.cz 
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NĚMECKO

Heidelberg
IH Collegium Palatinum

Někdejší metropole německé Falce je bezpochyby
romantickým městem.
Škola

Ubytování

Naše partnerská škola se nachází nedalo samotného
centra, v úžasné historické vile v jedné z nejpříjemnějších rezidenčních čtvrtí v Heidelbergu. V této kouzelné budově, která rovněž slouží jako studentská rezidence, Vám bude k dispozici moderní pedagogické
zázemí: 8 prostorných a velmi dobře vybavených
učeben, počítačová místnost, knihovna a zdarma síť
WiFi po celé škole. Po jazykových kurzech jistě uvítáte relaxaci ve velkém odpočinkovém prostoru v přízemí, který je vybaven automaty na nápoje a malé
občerstvení. Vzhledem k tomu, že německá škola
sdílí budovu s evropskými kancelářemi americké univerzity, budete mít možnost se seznámit se studenty
různých národností na terase budovy či v příjemné
zahradě jazykového centra!

Hostitelská rodina
Všechny hostitelské rodiny vybírá naše partnerská škola velmi pečlivě. Budete ubytování ve vzdálenosti přibližně 20 minut od školy (max. 20 minut) v jednolůžkovém
pokoji a s ostatními členy rodiny budete sdílet sociální prostory domu či bytu. Využít
můžete také nabídku týkající se stravování – snídani či polopenzi. Ubytování v hostitelské rodině představuje skvělou možnost, jak v přátelské atmosféře okamžitě
uplatnit a praktikovat nové jazykové znalosti.
Rezidence Campus Viva
Dobře dostupná městskou veřejnou dopravou, tato elegantní rezidence kombinuje
komfort a funkčnost 15-20 minut od jazykové školy. Budete ubytováni v příjemném
jednolůžkovém pokoji s kuchyňkou (včetně sporáku a ledničky) a vlastní koupelnou. Společné prostory, jako je velký TV salonek, moderní posilovna a velká společná
kuchyň, jsou sdílené s ostatními studenty obývajícími rezdenci. Prádelna s pračkou
a sušičkou, internetové připojení a kabelová televize jsou v ceně.
Volný čas
Praktikovat němčinu mimo výuku v sociokulturním kontextu je výtečná možnost
jak dále rozvíjet své jazykové znalosti, které jste získali tradiční metodou ve školním
prostředí. Proto naše partnerská jazyková škola pořádá pro své studenty také řadu
aktivit a výletů, z nichž některé jsou zdarma a u jiných nabízí alespoň zvýhodněnou
cenu. Jedná se o prohlídky historického městského centra, návštěvy muzeí a zámku,
divadelní představení nebo koncerty. Kromě toho můžete počítat s výlety do okolních měst, které vás zavedou za památkami německého kulturního dědictví. Čeká
na vás například Michelstadt im Odemwald, chrám ve Špýru, Frankfurt, Mannheim
nebo Stuttgart.

Kurzy
Základní kurz 
Intenzivní kurz 
Superintenzivní kurz 
Kurz TELC B1 


Kurz TELC B2 


Kurz TELC C1 


Ve zkratce

20 x 45 min
25 x 45 min
30 x 45 min
30 x 45 min
(25 zákl. kurz + 5 TELC)
30 x 45 min
(25 zákl. kurz + 5 TELC)
30 x 45 min
(25 zákl. kurz + 5 TELC)

Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 17 let / 24 let
Úrovně znalostí: začátečník – pokročilá úroveň
Třída: 12

www.bavardlanguages.cz 
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NĚMECKO

Lindau
Dialoge

Na ostrově se rozkládající město Lindau je jako plavidlo
plující pod bavorskou vlajkou ve vlnách Bodamského jezera.
A jezero samotné protíná hranice oddělující jižní Německo
a východní Švýcarsko.
Škola

Ubytování

Institut Dialoge se nachází přímo v srdci na ostrově
Lindau. Jako součást starého města, škola je obklopena klidnými pěšími uličkami, v přímém sousedství
nádraží. Z jeho terasy je úchvatný výhled na Alpy
a Bodamské jezero, který tak umocňuje přitažlivost
školy. Účastníkům k dispozici jsou moderní učebny,
kantýna s terasou, knihovna, přístup k elektronické
poště a Internetu, přednáškový a koncertní sál, stejně jako materiály audio-vizuální a výpočetní techniky. Pro školu je typická uvolněná atmosféra, velmi
příznivá pro studium jazyka. Ve škole se také nachází
její vlastní kinosál.

Hostitelská rodina
Studenti mohou být ubytováni v místních rodinách. To dává možnost získat představu o každodenním životě německé rodiny a zároveň je to příležitost uplatnit v praxi
poznatky získané ve škole. Budete ubytováni v jedno nebo dvoulůžkových pokojích
se snídaní a večeří s vašimi hostiteli.
Rezidence - «Westküste» and «Nordwestküste»
Naše partnerská škola nabízí dvě nové rezidence se shodným vybavením. Obě se
nacházejí blízko školy, jezera i centra a nabízejí příjemné a bezpečné prostředí. Ubytovat se můžete v jedno- nebo dvoulůžkovém pokoji s umyvadlem. Sprchy, kuchyně
a jídelna jsou společné a stejně jako bar, společenskou místnost a hernu je budete sdílet s ostatními mezinárodními studenty. V létě můžet využít terasu k relaxaci
a opalování. Kabelová TV, pračka, sušička a automaty na kávu jsou rovněž k dispozici
v obou rezidencích. Je zde i WiFi připojení na internet. Povlečení Vám bude poskytnuto, je nutné přivézt vlastní ručníky.
Volný čas
Škola nabízí program pro využití volných chvil zahrnující sportovní aktivity všech
typů (tenis, plachtění, jezdectví, golf, projížďky na kole …), táboráky na břehu jezera,
promítání filmů a večerní diskotéky. Také jsou organizovány výlety na všelijaká zajímavá místa v okolí (ostrov Mainau, Meersburg, letní sáňkování v Rakousku, vycházky
do soutěsek Rappenlochschlucht).

Kurzy
Základní kurz 
20 x 45 min
Intenzivní kurz 
25 x 45 min
Čtvrtletní kurz (20) 
20 x 45 min
Čtvrtletní kurz (25) 
25 x 45 min
Čtvrtletní kurz (30) (pouze mimo hlavní sezonu)

30 x 45 min
Zertifikat Deutsch B1 
25 x 45 min
Kurz TELC B2 
25 x 45 min
Kurz TELC C1 
25 x 45 min
Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 17 let / 22 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 11
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NĚMECKO

Mnichov
BWS Germanlingua

Mnichov, to není jen dobré pivo a Oktoberfest. Z turistického
hlediska je to po Berlínu druhé nejvíce navštěvované německé
město. A je to kulturní ráj, s neuvěřitelně bohatým výběrem
muzeí a velice aktivní uměleckou scénou.
Škola

Ubytování

Naše partnerská škola má ideální polohu v centru
Mnichova, jen několik kroků od historických a strategických pamětihodností města, jako je Marienplatz,
Karlsplatz či Sendlinger Tor. Škola sídlí v nádherné budově z roku 1688, v níž po nějaký čas pobýval i Heinrich Heine, jeden z největších německých
básníků. Budova byla nedávno restaurována; nyní se
v ní nachází 8 učeben, kantýna, počítačová učebna
s bezplatným přístupem na Internet a knihovna.
K domu patří rovněž velká zahrada, takže pro studium jazyka v Mnichově se studentům nabízí obzvlášť
příjemné prostředí.

Hostitelská rodina
Jednotlivé rodiny bydlí přibližně 20 minut cesty od školy. Ubytování studentů se
děje v samostatných pokojích s polopenzí. Rodiny jsou pečlivě vybírány školou tak,
aby nabídly takové podmínky, kde studenti budou moci v praxi uplatnit své znalosti.
Sdílené byty (20+)
BWS také nabízí ubytování v bytech, sdílených s 3 až 5 dalšími studenty z celého
světa. Každý bydlí ve vlastním pokoji a společně sdílejí kuchyni, obývací pokoj a koupelnu. K vybavení patří myčka nádobí, pračka a vysokorychlostní WiFi.
Volný čas
Každý týden jsou organizovány čtyři společenské aktivity, což umožňuje účastníkům
seznámit se s městem i mezi sebou a navázat vzájemné vztahy. Na programu jsou
výlety, oslavy a večírky na různá témata, stejně jako návštěvy hlavních zajímavostí
města. Milovníkům přírody stačí opustit Mnichov a hned se ocitnou ve nádherné
krajině, jež nabízí mnoho příležitostí ke sportovnímu vyžití. Vlastní město žije intenzívním kulturním životem s množstvím představení, trhů a výstav v průběhu celého
roku.

Kurzy
Základní kurz 
20 x 45 min
Intenzivní kurz 
25 x 45 min
Kombinovaný kurz 20+5 
25 x 45 min

(20 zákl. kurz + 5 individuální výuka)
Kurz TELC B1 (20+3) 
23 x 45 min

(20 zákl. kurz + 3 Zertifikat miniskupina*)
Kurz TELC B2 (20+3) 
23 x 45 min

(20 zákl. kurz + 3 Zertifikat miniskupina*)
Kurz TELC C1 (20+3) 
23 x 45 min

(20 zákl. kurz + 3 Zertifikat miniskupina*)
Kurz TELC B1 (20+6) 
26 x 45 min

(20 zákl. kurz + 6 Zertifikat miniskupina*)
Kurz TELC B2 (20+6) 
26 x 45 min

(20 zákl. kurz + 6 Zertifikat miniskupina*)
Kurz TELC C1 (20+6) 
26 x 45 min

(20 zákl. kurz + 6 Zertifikat miniskupina*)

Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 26 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 10
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NĚMECKO

Regensburg
Horizonte

Regensburg byl označen významným architektem
Normanem Fosterem jako „jedno z nejhezčích měst na světě“.
Jeho symbolem je nepochybně Kamenný most přes Dunaj.
Od té doby, co zde stojí věž nesoucí stejné jméno, můžeme se
těšit z dech beroucího pohledu na střechy a okolí města.
Škola

Ubytování

Německy se budete učit v samém centru historické
části Regensburgu (1 km od nádraží a 500 m od slavného dómu). Naše partnerská škola se nachází ve čtvrtém poschodí krásné budovy z 50. let, v blízkosti
mnoha kaváren a pekáren. Školu tvoří 9 učeben, velká
knihovna, počítače s připojením na internet, zóna WiFi
a automat na kávu.

Hostitelská rodina
Škola má k dispozici velkou síť rodin, které bydlí ve vzdálenosti do 20 minut autobusem od školy. Tento druh ubytování představuje ideální možnost, jak si v praxi procvičit to, co se naučíte ve škole. Budete ubytováni v jednolůžkovém pokoji s polopenzí.
Rezidence
Naše partnerská škola má k dispozici svou vlastní rezidenci: od výukového centra
vás budou dělit pouze dveře. Tvoří ji 38 jednolůžkových pokojů (některé mají vlastní
koupelnu) a společné prostory jako jsou plně vybavené kuchyně, prádelna, herna,
zdarma přístup na Internet.
Volný čas
Škola nabízí nejrůznější aktivity: vycházky s průvodcem po Regensburgu, výlet do Norimberku, Bambergu, Weltenbergu a vyjížďky na lodi po Dunaji. Organizuje rovněž
filmové večery a návštěvy „Biergarten“. Budete tak mít možnost navázat bližší kontakt
s ostatními studenty školy v přátelské a uvolněné atmosféře.

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

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

(20 zákl. kurz + 5 individuální výuka)
Ve zkratce
Velikost školy: S-M
Minimální věk - Průměrný věk: 17 let / 28 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 10
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RAKOUSKO

Vídeň
Actilingua

Rakouské hlavní město si stále uchovává svou krásu
a honosnost. Přesvědčíte se o tom při projížďce kočárem
taženým koňmi krásnými uličkami a majestátními alejemi parků.
Škola

Ubytování

Naše partnerská škola se nachází ve velmi dobře zařízené a klimatizované budově přímo v centru Vídně.
Prostředí splňuje ty nejlepší podmínky k učení a studenti mají k dispozici celou řadu zařízení, jazykovou
laboratoř, multimediální sál s internetem, WiFi a studovnu s audio a video zařízením. Třídy jsou prostorné
a pohodlné a společné prostory a kafetérie usnadňují
setkání s ostatními účastníky a pomáhají tak k navazování nových přátelství. Škola se nachází v blízkosti
jednak hlavních linek veřejné městské dopravy a zároveň historických památek, které jsou němými svědky
slavného vídeňského období.

Hostitelská rodina
Pobyt v hostitelské rodině představuje nejlepší způsob, jak si procvičovat a zdokonalovat se v cizím jazyce a zároveň poznat vídeňskou kulturu. Škola navštíví všechny
hostitelské rodiny, aby se ujistila, že budete bydlet v přátelském a příjemném prostředí. Rodiny nabízejí jedno nebo dvoulůžkové pokoje s polopenzí.
Sdílené byty (od 18 let)
Asi patnáct minut od školy se nachází rezidence sdílených bytů jež je v provozu
po celý rok. Představuje ideální způsob ubytování pro studenty, kteří si přejí mít
více soukromí. Všechny byty jsou vybaveny kuchyní a jídelnou, dvěma a více pokoji
a koupelnou. Je možné bydlet v jednolůžkovém pokoji nebo sdílet se spolubydlícím
dvoulůžkový pokoj.
Rezidence „Actilingua“ (od18 let)
Rezidence byla postavena v krásném secesním stylu a je umístěna v 11 městské čtvrti (11 Stadtbezirk) v blízkosti Gasometr Shopping Center. Je vzdálená cca 10 minut
veřejnou dopravou od školy. Zde si můžete zvolit ubytování typu Standard nebo
Superior. Oba druhy disponují televizi, rádiem a spojením s internetem pomocí WiFi.
Typ Standard představuje bydlení v bytech s 60 - 75 m2 společně s dalšími účastníky kurzů v jedno nebo dvoulůžkových pokojích. Kuchyně, obývací pokoj, koupelny
a WC jsou sdíleny spoleně. Lůžkoviny jsou vydány na místě a byty jsou dvakrát týdně
uklízeny. Typ Superior nabízí bydlení ve vlastním bytě velikosti 30 -40 m2 s vlastní
koupelnou a WC. Lůžkoviny a ručníky jsou vydávány na místě a byty jsou dvakrát
týdně uklízeny.

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

(20 zákl. kurz + 10 miniskupina*)
Kurz němčiny pro profesionály 
30 x 45 min

(20 zákl. kurz + 10 Business miniskupina*)
Němčina + Hudba 
20 x 45 min

Volný čas
Škola organizuje nejrůznější aktivity během odpoledne a večera, jejichž cílem je
přiblížit studentů různé aspekty Vídně a rakouskou kulturu. Poplatky za jednotlivé
aktivity jsou většinou zahrnuty v ceně kurzu, pět dní v týdnu je věnováno kulturnímu životu. Na základě přednášek, diskuzí a videoprojekcí se studenti seznamují
s vídeňským kulturním dědictvím, jež se pyšní velkým bohatstvím v oblasti literatury, hudby, historie a architektury. Tento nevšední program volného času doplňují
vycházky a prohlídky hlavních vídeňských pamětihodností. Součástí programu jsou
také večírky a sport.

Ve zkratce
Velikost školy: M
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 28 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 12
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RAKOUSKO

Salzburg
Inlingua
„Krása slovy nepopsatelná,“ to řekl o Salcburku Franz Schubert.
Je tomu skutečně tak. Město Salcburk – a zejména jeho
historické Staré město – je jedním z nejkrásnějších měst na naší
planetě, což v neposlední řadě dokládá i jeho jmenování
světovým kulturním dědictvím, které mu propůjčila v roce 1997
mezinárodní organizace UNESCO.
Škola

Ubytování

Díky zaměření na komunikaci a plnou koncetraci
na studium s vysoce kvalifikovanými učiteli Vám Inlingua zaručuje, že se ve studovaném jazyce rychle
zdokonalíte a zároveň získáte reálný pohled na dění
a kulturu Rakouska. Ve vyučovacích hodinách jsou
využívány speciálně navržené Inlingua audiovizuální
materiály. Počet účastníků jednotlivých kurzů je v zimním období maximálně 6 studentů, v létě se tento
počet nepatrně zvýší na maximálně 8 studentů. Znamená to, že studium, speciálně pak poslech a komunikační dovednosti, je v těchto malých skupinách velmi
intenzivní. Školící středisko sídlí v moderní budově,
v centru města, s výhledem na tržiště a má k dispozici 5 dobře vybavených a světlých učeben, které jsou
umístěny ve třetím patře. Kurzy „one to one“ se někdy
konají v seminární místnosti hotelu, který se nachází
ve stejné budově. K dispozici jsou teplé nápoje, které si
můžete zakoupit v nápojovém automatu. Studijní materiály (knihy, CD, video, hry) najdou studenti ve společenské místnosti. V celé budově můžete navíc zcela
zdarma využít přístup na Internet.

Hostitelská rodina
Naše partnerská škola pracuje s výběrem rodin, které odpovídají kritériím na vysokou kvalitu poskytovaných služeb a vstřícnost k ubytovaným. Hostitelské rodiny se
nacházejí cca 30 minut od vzdělávacího centra a jsou skvělou možností, jak se obklopit německy hovořícími lidmi a naučit se užitečné fráze, které využijete v běžných
životních situacích. Díky sdílení života s místními obyvateli se budete domů vracet
s autentickou znalostí německého jazyka a místních zvyků. Ubytování je zajištěno
v jednolůžkových pokojích se snídaní.
Studentské ubytovny, hotely, sdílené byty
Kontaktujte nás, prosím, pro bližší informace k uvedeným typům ubytování.
Volný čas
Naše partnerská škola organizuje jedenkát týdně výuku mimo třídu: tři hodiny odpoledne nebo večer jsou věnovány hlavním zpravodajským tématům a studenti jsou
požádáni, aby vyjádřili svůj názor na dané téma. Týdenní školní rozvrh nabízí mnoho
výletů, například zámek Hellbrunn, kde můžete vidět nádherné vodní zahrady, krásný region jezer a hor Salzkammergut a nebo návštěva skanzenu Grossgmain. Můžete se také vydat na plavbu po řece Salzach a na chíli se zastavit v nejstarší kavárně
ve městě. Pokud patříte mezi odvážné mílovníky adrenalinových sportů, vyzkoušejte
rafting. Máte-li pocit nostalgie, tak proč nenasednout na kolo a projet si místa natáčení filmu „Sound of Music“? Inlingua rovněž nabízí návštěvy divadel a muzeí. Máte
jedinečnou možnost poznat všechny zajímavé a vzrušující atrakce Salzburku a jeho
okolí.

Kurzy
Základní kurz 
15 x 45 min
Kombinovaný kurz 
25 x 45 min

(15 zákl. kurz + 10 individuální výuka)
Intenzivní kurz 
25 x 45 min

Ve zkratce
Velikost školy: S
Minimální věk - Průměrný věk: 16 let / 30 let
Úrovně znalostí: začátečník - pokročilá úroveň
Třída: 8
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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:

Datum začátku kurzu:		

Datum konce kurzu:		

Počet týdnů:

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

