
  

 
Termín: 2019/2020         Číslo zájezdu: 2990    Cena: od 19 800,- Kč* 

 

 

JAZYKOVÝ KEMP V GROSVENOR HALL 
S NÁVŠTĚVOU LONDÝNA A CANTERBURY 

 
 

Jazykový pobyt v Grosvenor Hall je zájezd, který se výrazně liší od tradičních jazykových kurzů a díky tomu 
přináší velké možnosti a nezapomenutelné zážitky. Jde o týdenní pobyt v kempu s pěti dny výuky angličtiny 
s profesionálními lektory (kurz je akreditován British Council) a každodenními aktivitami, kdy si děti v 
podstatě nemají čas vydechnout a celý den je naplněn poznáním a zábavou. Ubytování je v místních 
rezidencích v pokojích s více lůžky a každý den jsou v místní kantýně podávány tři plnohodnotná jídla 
(snídaně, oběd, večeře) s možností výběru. O děti se celou dobu starají místní lektoři a asistenti, účast 
pedagoga z Čech je tak prakticky symbolická. Účastníci jsou celý den v kontaktu s angličtinou, ať už v 
hodinách či při aktivitách, které mají na povel místní proškolení vedoucí, a kdy potkávají i britské děti, které 
do kempů jezdí na vlastní školní projekty. 
 
Jazyková výuka je přizpůsobena úrovni studentů, probíhá v učebnách a témata jsou volena s přihlédnutím 
k věku a zájmům studentů. Na konci kurzu studenti obdrží certifikát a také podrobné hodnocení jejich 
studia. Aktivity naproti tomu probíhají většinou venku, k dispozici jsou různá hřiště, a především velké 
lanové centrum s mnoha možnostmi. Na děti vždy dohlíží kvalifikovaní vedoucí a aktivity probíhají tak, že 
jsou vždy zapojeny všechny děti (např. u aktivit, kde jeden účastník plní úkol ve výšce, ostatní účastníci jej 
jistí apod.). V Grosvenor Hall jsou k dispozici i vnitřní aktivity, je zde např. plavecký bazén, tělocvična aj. 
 
Během týdenních pobytů našich studentů jsou v Grosvenor Hall i britské děti, které zde jako součást 
místního kurikula prožívají jakési „team buildingy“ a dochází tak velmi často k setkávání mladých Britů 
s našimi studenty, což samozřejmě přispívá k hodnotě pobytu s ohledem na používání jazyka a poznávání 
kultury Velké Británie. 
 
 
1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE, PŘÍJEZD DO KEMPU 

Nejprve se setkáme na letišti, odkud podle letového řádu odletíme z Prahy do Londýna. Po příletu do Londýna se 
přesuneme autobusem z letiště do Grosvenor Hall. Společně se projdeme areálem kempu a seznámíme se s tím, kde, 
co a jak funguje. Ubytujeme se v rezidencích, vybalíme si a hned nás budou čekat první aktivity. Večer se navečeříme a 
absolvujeme i první společný večer. 
 
2.-7. DEN: VÝUKA, AKTIVITY, VÝLETY 

Další dny nás čeká vždy snídaně, dopolední výuka, oběd, odpolední aktivity, večeře a večerní společenský program. 
Každý den budou aktivity jiné a neustále bude spousta zábavy. Jeden den pojedeme po obědě na výlet do Canterbury 
a jeden celý den věnujeme výletu do Londýna. Program nám připraví místní lektoři. 
 
8. DEN: NÁVRAT DO ČR 

Ráno se nasnídáme, sbalíme si své věci a odjedeme do Londýna na letiště, odkud se vrátíme zpět do Prahy. 

 

 

 

 

 



  

 
V ceně je zahrnuto: 
- letenka Praha - Londýn a zpět vč. všech poplatků, tax, kabinového zavazadla a jednoho odbaveného zavazadla 
- doprava z letiště do Grosvenor Hall a zpět na letiště 
- 7x ubytování v rezidencích ve vícelůžkových pokojích 
- 7x plná penze (7x snídaně, 7x večeře, 7x oběd v místní jídelně) 
- 5x dopolední výuka s místními lektory (kurz je akreditován Britskou radou) v celkovém úhrnu 15 hodin 
- každodenní aktivity pod dohledem kvalifikovaných vedoucích 
- 1x celodenní výlet do Londýna 
- 1x půldenní výlet do Canterbury 
- jedno místo zdarma pro pedagoga vykonávajícího doprovod 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna 
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí během výletů do Londýna a Canterbury 
 
Poznámky: 
- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 16 platících účastníků 
- 1 pedagogický doprovod zdarma na každých 16 platících 
- cena 19 800,- Kč platí v období listopad 2019 - únor 2020 
- cena 21 600,- Kč platí v září a říjnu 2019 a v březnu až květnu 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vzorový program týdenního kurzu: 
 


