
TÝŽDEŇ V ANGLICKU 

V BEZPROSTREDNEJ BLÍZKOSTI  

ATLANTICKÉHO OCEÁNU 

23. 6. – 29. 6. 2019 

 

Po úspešnom minuloročnom pobyte Vám opäť ponúkame jazykovo-poznávací pobyt v prekrásnom 

prostredí juhozápadného Anglicka. Angličtina pod vedením skúsených lektorov jazykovej školy SOL, 

bezpečné prostredie malebných mestečiek, prímorská klíma a príroda, ubytovanie v osvedčených 

hosťovských rodinách. 

SOL má viac ako 20-ročnú tradíciu výučby anglického jazyka mladých ľudí zo strednej Európy. 

Zameriava sa na netradičné formy učenia angličtiny. Z tohto dôvodu účastníci počas pobytu navštevujú 

zaujímavé mestá i miesta severného Devonu  ako napríklad prekrásne pláže atlantického oceánu s úchvatnou 

prírodnou krajinou v okolí, strediská pobrežnej hliadky, reštaurácie s tradičnými dobrotami, múzea 

a  pamiatky spojené s históriou, kultúrou a umením Anglicka , dobrovoľnícke centrá typické pre Britov, 

mestské historické uličky, obchodíky rôzneho druhu, miestne rieky s ich dôležitosťou v oblasti obchodu 

v minulosti a množstvo iných zaujímavých miest. 

Rodiny, v ktorých budú študenti ubytovaní, sú  oboznámené s programom každého dňa .  Okrem 

ubytovania a stravy zabezpečujú dopravu na miesta stretnutia aj späť. Čas strávený s hosťovskou rodinou 

poskytuje množstvo príležitostí nahliadnuť do života pravej anglickej rodiny. Počas pobytu ste členom tejto 

rodiny. Máte samostatnú izbu, väčšinou máte pri sebe jedného alebo dvoch spolubývajúcich. 

Cena pobytu    455 GBP 

zahŕňa ubytovanie, stravu a pitný režim počas celého dňa, celodenný program, výlety a vstupné. 

Letenky zabezpečujeme zvlášť a cenu spiatočnej letenky odhadujeme na 150 EUR.  

Plánovaná trasa  je Košíce – Londýn letisko Luton s odletom o 10:40  a následný presun autobusom 

z letiska do mesta Barnstaple.  Cesta späť  do Košíc je 30.06. z Londýnskeho letiska Stansted  v čase 

o 8:30. Posledný deň pobytu , 29.06. , študenti budú mať možnosť obhliadku Londýna. Domov odlietajú 

nasledujúci deň.  Ubytovanie v Londýne v blízkosti letiska budú mať zabezpečené. Náklady na ubytovanie 

/1 noc v Londýne,/cestovné  Londýn-Stansted a uschovanie batožiny v čase obhliadky  sú odhadované na 

cca 50 eur. 

V prípade, že Vás ponuka zaujala, je potrebné uhradiť zálohu vo výške 300 EUR do 30.12.2018 na školský 

účet, ktorý je na stránke našej školy. Prihlášku si študenti vyzdvihnú u pani uč. L. Čižmárovej. 

Ak Vás ponuka zaujala, bližšie informácie o pobyte získate: 

Mgr.Liana Čižmárová : cizmarova@kovacska.sk 

Na stránke našej školy si môžete pozrieť video a foto prezentáciu z minuloročného pobytu našich študentov a rovnako 

reprezentačné video www.sol.org.uk , ktoré pripravilo SOL centrum ako hlavný a dlhoročný organizátor týchto študentských 

netradičných pobytov. Rovnako nás môžete navštíviť v deň otvorených dverí na našej škole dňa 14.12.2018, kde budete mať 

možnosť porozprávať sa so študentmi, ktorí sa tohto pobytu zúčastnili. 
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