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KURZY V ČESKÉ REPUBLICE

JAK JSOU KURZY ORGANIZOVÁNY
f 20 / 30 lekcí anglického jazyka
f Skupiny pro začátečníky i pokročilé
f Intenzivní studium v počtu 5—8 studentů
f Kombinace obchodního a všeobecného jazyka
f Zaměření na praktické využití jazyka v pracovním prostředí a konverzačních situacích 
f Uzávěrka přihlášek je cca 4 týdny před začátkem kurzu
f Rádi vám nabídku pobytového kurzu upravíme dle vašich přání a představ

Lokalita
Ticho a klid místní přírody, 
relaxace a kvalifikovaní lektoři. 
Nic víc nepotřebujete k tomu, 
abyste efektivně zlepšili vaši 
znalost anglického jazyka.

Intenzita
30 lekcí v 5 dnech vám pomůže 
osvěžit vaše znalosti angličtiny, 
případně pro vás bude kurz 
představovat motivaci pro další 
pravidelné zlepšování vašich 
jazykových dovedností.

Skvělá cena 
Za cenu, kterou byste běžně 
zaplatili pouze  za ubytování 
v resortu, vám nabízíme nejen   
veškeré zázemí pro hosty, ale 
především intenzivní jazykový 
kurz pod vedením špičkových 
lektorů.

PROČ ENGLISH & RELAX WEEK

Spojte příjemné 
s užitečným



TERMÍNY

 f 4. – 8. září 2017 (pondělí – pátek)

 f 12.   – 16. března 2018 (pondělí – pátek)

 f 18. – 22. června 2018 (pondělí – pátek)

CENOVÉ PODMÍNKY

11 790 Kč
(30x 45 minut výuky, dvoulůžkový pokoj)

12 590 Kč 
(30x 45 minut výuky, jednolůžkový pokoj)

Ceny jsou uvedeny pro jednu osobu bez DPH.

CENA ZAHRNUJE
 f Intenzivní jazykový kurz angličtiny 
 f 4x ubytování ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém pokoji 
Shiraz

 f Plná penze (v pondělí od oběda, v pátek do oběda)
 f Neomezený vstup do wellness/fitness po celou dobu pobytu
 f Neomezené zapůjčení sportovního vybavení po celou dobu 
pobytu

 f 2x cvičební lekce na protažení během kurzu
 f Transfer z Počátek (oplocené parkoviště) do resortu a zpět
 f 10 % sleva na veškeré procedury, masáže (nevztahuje se na již 
cenově zvýhodněné balíčky doporučených kombinací procedur 
a masáže ve dvou)

Více o resortu na www.katerinaresort.cz

KURZY V RESORTU SVATÁ KATEŘINA

http://www.katerinaresort.cz


KURZY V MAXMILIAN LIFESTYLE RESORT LOUČEŇ

TERMÍNY

 f 9. – 13. října 2017 (pondělí – pátek)

 f 2. – 5. listopadu 2017 (čtvrtek – neděle)

 f 19. – 22. dubna 2018 (čtvrtek – neděle) 

 f 14. – 18. května 2018 (pondělí – pátek)

 f 10. – 14. září 2018 (pondělí – pátek)

CENOVÉ PODMÍNKY

Pondělí – pátek:
11 790 Kč
(30x 45 minut výuky, dvoulůžkový pokoj)

12 590 Kč 
(30x 45 minut výuky, jednolůžkový pokoj)

Čtvrtek – neděle:
8 450 Kč
(20x 45 minut výuky, dvoulůžkový pokoj)

9 050 Kč 
(20x 45 minut výuky, jednolůžkový pokoj)

Ceny jsou uvedeny pro jednu osobu bez DPH.

CENA ZAHRNUJE
 f Intenzivní jazykový kurz angličtiny

 f 4x nebo 3x ubytování ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém 

pokoji

 f Plná penze

 f Neomezený vstup do wellness po celou dobu pobytu

 f Volný vstup do zámeckého parku s Labyrintáriem a lanovým 

centrem

 f Parkoviště u hotelu

 f 10% sleva na služby certifikovaného maséra

 f Komentovaná prohlídka zámku za zvýhodněnou cenu

Více o resortu na www.maxmilianresort.cz

http://www.maxmilianresort.cz


James Cook Languages s.r.o.

Tel.: +420 226 200 022, +420 774 784 066

E-mail: jazyky@jcl.cz

IČ: 26753456, DIČ: CZ26753456

Web: www.jcl.cz

Sledujte nás na sociálních sítích:

ČESKÁ REPUBLIKA

Praha (centrála)

Florentinum (recepce C)

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1

Brno

Dům Jakub

Jakubské náměstí 127/5

602 00 Brno

Mladá Boleslav

Václavkova 1115

293 01 Mladá Boleslav

SLOVENSKO

Bratislava

Laurinská 18

811 01 Bratislava

POLSKO

Varšava

ul. Wilcza 31 lok. 5

00-544 Warszawa

KONTAKTY
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