Jazykové kurzy

Lexis English
Byron Bay - Austrálie
Lexis English je akreditovaná škola, která klade
důraz na akademickou kvalitu svých jazykových
kurzů, nicméně si zároveň uchovává velmi osobní
a vstřícný přístup. Pokud hledáte pohodové
prostředí, přátelský a individuální přístup pak je
pro vás škola v Byron bay to pravé! Oblast na
nejvýchodnějším cípu Austrálie je skutečným
přírodním skvostem, který nabízí ty nejlepší
podmínky pro surfování a další sportovní aktivity.
Ze školy se na pláž dostanete za pouhých 5 minut.
Byron Bay patří je mstěo s nejpohodovější
atmostéfou!

Název školy: Lexis English
Národnostní složení: Evropa 75 %, J. Amerika 13
%, Asie 12 %.
Nejnižší věk studenta: 16
Maximum studentů ve třídě: 15
Průměrně studentů ve třídě: 13
Délka lekce: 45
GE levels: 7
Měna: AUD
Zodpovědná osoba:

Úvod
KURZ

12 týdnů

Obecná angličtina (25 lekcí/týden)
Ubytování HouseShare, bez stravy (4t.)

4 220 AUD 5 200 AUD 6 180 AUD 7 160 AUD

IELTS (25 lekcí/týden)
Ubytování HouseShare, bez stravy (4t.)

4 220 AUD 5 200 AUD 6 180 AUD 7 160 AUD

65 199 Kč

65 199 Kč

16 týdnů
80 340 Kč

80 340 Kč

20 týdnů
95 481 Kč

95 481 Kč

24 týdny
110 622 Kč

110 622 Kč

Ceny zahrnují: daný kurz, ubytování v HoseShare na 4 týdny bez jídla, studijní materiály a veškeré reg.
poplatky školy.
Není zahrnuta: doprava (letenka), povinné zdravotní pojištění OSHC - cca 50 AUD / měsíc, poplatek za
studenstká víza - cca 550 AUD.
Ostatní možné poplatky: vyzvednutí na letišti – ceny na vyžádání, poplatky za zkoušku FCE / CAE 325
AUD, IELTS cca 350 AUD
Nástupní termíny: každé pondělí, pro kurzy FCE, CAE, IELTS naleznete v sekci nabídka kurzů.
Další typy kurzů a druhy ubytování na vyžádání v kanceláři.

Nabídka kurzů
Název kurzu

Lekcí/t.

Obecná angličtina - General English

25

Délka

Cena

Nástupní termíny

1-60 týdnů 230 AUD/týden každé pondělí

zápisné: 200 AUD, stud. materiály: cca 15 AUD týdně
Přípravný kurz IELTS

25

1-12 týdnů 230 AUD/týden každé pondělí

zápisné: 200 AUD, stud. materiály: cca 15 AUD týdně
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Více info
Pokud jste vášnivý surfer nebo milovník hudby, než je velká šance, že jste už slyšeli o Byron Bay. S
nádhernými plážemi a surfovými přestávkami, funkymi kavárnami, celoročním nočním životem a světově
proslulým Blues festem, Byron Bay má něco, co by vyhovovalo všem.
Lexis Byron Bay je plážový kampus umístěný uprostřed celé akce. Spíše než se starat o veřejnou dopravu,
kupte si kolo a jděte do školy. Škola, pláže, město a váš výběr ubytování jsou v dosahu.
Náš mladý, nadšený tým zaměstnanců udělá vše, co je v jejich silách, abyste zajistili dosažení vašich
akademických cílů, a zároveň vám pomůžete maximálně využít svůj čas v Byron Bay.

Fotogalerie
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