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CHESTER - město obehnané hradbami - leží na anglicko-

waleském pomezí hodinku cesty od větších a známých 
měst, Manchesteru a Liverpoolu, kde se nachází i nejbližší 
letiště. Toto univerzitní město, které ročně přivítá miliony 
turistů, má co nabídnout v jakoukoliv roční dobu, ať už kus 
historie, památky, kavárny, obchody, sportovní centrum, 
noční život nebo kulturní vyžití. Chester patří k britskému 
kulturnímu dědictví a díky své velikosti je možné obejít 
všechny památky i prozkoumat široké centrum pěšky.  
Je to město, jež Vám jednoduše přiroste k srdci. Mimo jiné 
se Chester pyšní největší ZOO v Británii.  

          
ŠKOLA 
ENGLISH IN CHESTER se nachází celkem ve čtyřech budovách rozmístěných na ulici Stanley Place, 
která je doslova pár kroků od centra města. Ve škole najdete počítačovou učebnu s přístupem na internet, 
studovnu, společenskou místnost, kuchyňku a zahradu s terasou. V odpoledních hodinách mohou 
studenti navštěvovat konverzační nebo filmový klub. Ve škole pracuje koordinátor pro zahraniční studenty, 
který je nápomocný při organizování výletů a dalších volnočasových aktivit pro studenty jako jsou 
sportovní utkání, mezinárodní večery s ochutnávkou jídla, návštěvy tradičních místních hospůdek, 
exkurze, výlety, návštěvy divadel nebo fotbalových zápasů. Mezi nejčastěji navštěvované destinace patří 
Liverpool, Manchester, York, North Wales nebo Lake District. Aktuální měsíční nabídka a popis 
jednotlivých aktivit je k dispozici na školních nástěnkách nebo na webové stránce. 

 

UBYTOVÁNÍ 
Škola nabízí několik druhů ubytování a vždy se snaží vyhovět požadavkům konkrétního studenta. 
Oblíbené je ubytování v hostitelských rodinách, které zná škola osobně. Škola také nabízí ubytování  
v apartmánech s kuchyňkami ve studentské rezidenci, tzv. English House Waterside Court  
nebo v partnerském hotelu v blízkosti školy. 
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CENY 2016 
                                                                                                     Ceny v GBP / týden 

 
 
- Délka lekce = 45 minut 
- Cena za Kurz 50+ je včetně 

odpoledního programu 
- Škola nepřijímá úplné začátečníky 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Minimální doba studia 2 týdny, věk: 17+, jazyková úroveň: A1 - C1, studenti s jazykovou úrovní A1 mohou 
začít: 4/1, 29/3, 27/6, 26/9 
** Ceny zahrnují poplatek za zkoušku, termíny zkoušek na vyžádání 

 

UBYTOVÁNÍ         
                                                                                                                                                                                      Ceny v GBP/týden 

 

 
DOPRAVA 
                                                                                 Ceny v GBP 

Škola je uzavřena ve státní svátky:  25/3, 28/3, 2/5,  
30/5, 29/8, 16/12 - 9/1 2017                                                                                                                   
   
Webová stránka školy:  www.english-in-chester.co.uk 

Kurzy 
Počet 
lekcí 

Cena 

Zápisné                                                                                55 

General English (17+)* 28 230 

English for Everyday Life and the 
Workplace (25+) 

30 465 

GE + Individuální 1:1 výuka (25+) 

30 + 5 750 

20 + 10 847 

20 + 15 1 107 

Individuální výuka 1:1 30 1 560 

Individuální výuka 2:1 30 1 975 

Course 50+ 
2t.: 18/4, 23/5, 6/6, 22/8 
3t.: 2/5, 5/9 

20 
720/2t. 

1 080/3t. 

Cambridge FCE, CAE (17+)** 
FCE 5t.: 8/2, 23/5, 18/7, 7/11 
FCE 10t.: 4/1, 18/4, 3/10 
CAE 5t.: 23/5, 18/7, 7/11 
CAE 10t.: 18/4, 3/10 

30 

1 525/5t. 

2 850/10t. 

Letní škola pro juniory 14-16 let 
27/6 - 12/8, min. 2 týdny 
- výuka, aktivity, ubytování, plná penze 

20 

1 060/2t. 

1 590/3t. 

2 120/4t. 

Ubytování Strava Cena 

Hostitelská rodina, JP/DP 
snídaně 105/90 

polopenze 133/115  

Hostitelská rodina  
vlastní koupelna, JP/DP 

snídaně 210/160 

polopenze 145/120 

Studentská rezidence 
(apartmán s kuchyňkou)  

bez stravy 
140-155 

vratná záloha 200 

Hotel v blízkosti školy, JP/DP snídaně 72/36/noc 

Příplatek za odjezd v neděli                                             30 

Letiště Manchester/Liverpool Cena 

Transfer z letiště 46 

Transfer na letiště 42 

Služba Meet & Greet pro juniory  120/zpáteční 

http://www.english-in-chester.co.uk/

