
Tento cenník zahŕňa ceny najobľúbenejších jazykových kurzov a ubytovania. Pre ceny všetkých dostupných typov kurzov a ubytovania kontaktujte, prosím, naše pobočky.

kurzy pre dospelých

1 vyučovacia hodina trvá 45 minút

minimálny vek: 16 rokov

ubytovanie v rodinách alebo školskej rezidencii

Všetky ceny uvedené v cenníku sú v mene USD

kurz

počet iba a ubytovanie v rodine

týždňov kurz 2-lôžková izba

polpenzia

sezona B (29.3.-20.6./23.8.-26.9)

cena za 1 týždeň cena za 1 týždeň

1 - 8 $330 $610

9 - 16 $315 $595

17 + $295 $575

kurz

počet iba a ubytovanie v rodine

týždňov kurz 2-lôžková izba

polpenzia

sezona B (29.3.-20.6./23.8.-26.9)

cena za 1 týždeň cena za 1 týždeň

1 - 8 $410 $690

9 - 16 $395 $675

17 + $375 $655

↓ pozri nižšie

a ubytovanie v rodine a ubytovanie v rodine

ANGLIČTINA, Los Angeles, USA, Sprachcaffe Languages Plus

Kurz: Standard course, 20 hodín týždenne, 4 hodiny denne

celoročne, začiatok každý pondelok

kurz kurz

cena za 1 týždeň

$590

$575

2-lôžková izba

polpenzia

sezona A (27.9. - 28.3.)

a ubytovanie v rodine

2-lôžková izba

polpenzia

$555 $610

Kurz: Intensive course, 30 hodín týždenne, 6 hodín denne, potrebné vízum F-1

celoročne, začiatok každý pondelok

kurz kurz

2-lôžková izba

polpenzia

$690

$655

$635

sezona A (27.9. - 28.3.)

cena za 1 týždeň

$670

$710

$725

cena za 1 týždeň

sezona C (21.6. - 22.8.)

2-lôžková izba

a ubytovanie v rodine

$630

$645

cena za 1 týždeň

sezona C (21.6. - 22.8.)

polpenzia



Povinné poplatky:

poplatok za učebné materiály a zdroje 80 USD

administratívny poplatok pri ubytovaní 200 USD

Povinné poplatky v súvislosti s vízovou povinnosťou

Cena za kurz a ubytovanie zahŕňa: 

to isté, čo cena iba za kurz, plus naviac:

ubytovanie

pomoc a asistenciu počas pobytu stravu podľa výberu

Wi-Fi pripojenie na internet a prístup k počítačom

certifikát po skončení kurzu Iné:

socialny program (niektoré akcie s doplatkom) Wi-Fi v rodinách nie je garantované

Používanie spotrebičov je výlučne v kompetencii rodiny

Voliteľné doplatky:

Transfery: na vyžiadanie

23. -27. december 2019, 1. , 21. január, 17. február, 25. máj, 3. júl, 7. september, 12. október, 26.-27. november, 25.-31. december 2020, 1., 20. január, 17. február 2021

registračný poplatok: 110 USD

SEVIS poplatok 200 USD, poplatok za vízový pohovor na ambasáde US 160 USD, expresné doručenie I-20 kuriérom 

75 USD, resp. podľa aktuálnych podmienok US.

Cena iba za kurz zahŕňa:

vstupný test

výuku podľa výberu

Štátne sviatky, kedy sa nevyučuje:





23. -27. december 2019, 1. , 21. január, 17. február, 25. máj, 3. júl, 7. september, 12. október, 26.-27. november, 25.-31. december 2020, 1., 20. január, 17. február 2021


