Studium angličtiny na Novém Zélandu
pro studenty ve věku od 11 let a dospělé
Umožněte dětem vycestovat do
AOTEAROA - Země dlouhého bílého
mraku…

Skupinové zájezdy pro děti
Lingua Connect přichází s jedinečnou nabídkou
studia na Novém Zélandu určenou pro žáky ve
věku od 11 let. Studium probíhá na jazykové
škole s dlouholetou tradicí – New Zealand
Language Centres. Děti se mohou zúčastnit
tohoto programu v největším novozélandském
městě Auckland.
Lingua Connect poskytuje kompletní servis:
zajištění jazykového kurzu, ubytování, pojištění,
leteckou dopravu a doprovod delegáta! Na
přání zorganizujeme jednodenní i víkendové
výlety.
Pozn. V případě zájmu mohou s dětmi vycestovat
i jejich rodiče a studovat angličtinu na téže škole.
Kontaktujte nás na info@lingua-connect.cz pro
více informací.

NZLC Auckland campus

Proč studovat na Novém
Zélandu?
Nový Zéland je nádhernou zemí
s nepřeberným
množstvím
možností
k cestování a poznávání přírodních krás.
Nabídka studia v této zemi poskytuje
studentům mimořádnou příležitost k
objevování nové kultury a studia
anglického jazyka v mimoevropském
prostředí a bude cennou zkušeností jak po
jazykové stránce, tak po stránce osobního
rozvoje. Pobyt na Novém Zélandu, který je
bezpečný, krásný a dochází zde k prolínání
mnoha kultur, bude nezapomenutelným
zážitkem pro Vaše děti.

www.lingua-connect.cz

Proč studovat v Aucklandu?
Auckland se nachází na severu Severního ostrova a je největším
městem Nového Zélandu. Auckland láká turisty svou nádhernou
polohou, mírným klimatem a širokou škálou možností toho, co zde lze
vidět i dělat. Můžete například navštívit Aucklandské muzeum, Sky
Tower, Viaduct Harbour, Auckland Art Gallery, Devonport a mnoho
dalších míst. Auckland je jedním z nejlépe položených přístavních
měst na světě s bezpočtem skvělých pláží a množstvím stezek a tras
v nedalekých národních parcích.

New Zealand Language Centres (NZLC)
New Zealand Language Centres je jazyková škola nabízející kurzy
vysoké kvality více jak 25 let na dvou krásných místech –
Auckland a Wellington. Obě školy poskytují svým studentům
vynikající zázemí – prostorné třídy, wi-fi zdarma, počítačovou
učebnu, kuchyňku a jídelnu. Kvalifikovaní a zkušení lektoři se
postarají o to, aby studenti během kurzu výrazně zlepšili svou
angličtinu a nabyli dostatečné sebevědomí pro komunikaci
s rodilými mluvčími.
Auckland Campus je umístěn v nádherném prostředí Viaduct
Harbour. Tato moderní škola má výhodnou polohu přímo v srdci
města a je v blízkosti kaváren, restaurací a nákupních center.
Tým NZLC Auckland se stará o odpolední program studentů a
organizuje každý den různé aktivity.
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Ubytování
Ubytování je zajištěno v rodinách, které
jsou pečlivě vybírány a prověřovány.
Během týdne poskytuje rodina dvě jídla
denně (snídaně a večeře), o víkendu pak tři
(snídaně, oběd, večeře). V každé rodině
budou spolu ubytovány dvě děti.

Kurz angličtiny
Full time – celodenní intenzivní kurz angličtiny. Dopolední výuka probíhá od 9.00 –
12.15, následuje přestávka na oběd, odpolední výuka probíhá od 13.15 a končí
v 15.15. Dopoledne je kurz zaměřen na obecné jevy všech složek jazyka – čtení,
psaní, poslech a mluvené slovo, odpoledne se pak studenti věnují hlavně
konverzačním tématům. Po vyučování se mohou studenti zúčastnit odpoledního
programu pořádaného školou (návštěvy zajímavých míst v Aucklandu, plavání,
filmový klub atd.).

Požadavky:


Dítě ve věku min. 11 let



Alespoň Pre – intermediate level of English ( A2 – B1 rozumí větám, běžně používá základní fráze,
které souvisí s každodenním životem – osobní informace, rodinné, nakupování, určení místa, směrů,
povolání. Dítě je schopno porozumět zadávání jednoduchých pokynů, popsat jednoduše věci, jevy a
mluvit o sobě, popsat, kde jsou, co se kolem nich děje.)

Ceník třítydenního kurzu a termíny
Kurz
Auckland Full Time

Cena

*70 000,- Kč

Popis
Zahrnuje leteckou dopravu Praha – Auckland - Praha, dopravu z/na
letiště v místě pobytu, ubytování v rodině na 20 nocí (během týdne
polopenze, o víkendu plná penze), 3 týdny celodenního kurzu (25 lekcí
týdně), pojištění, administrativní poplatky, český doprovod po celou
dobu

*Celková cena se může lišit vzhledem k aktuálním cenám letenek.

Kontakt:
Renata Weir
SCHÄFER SCHOOL
info@lingua-connect.cz schaferschool@seznam.cz
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