
CENA VKLJUČUJE
• povratni letalski prevoz 
• povratni prevoz z londonskega 

letališča do kolidža
• uvrstitveni test
• tečaj in učne materiale
• potrdilo o udeležbi na tečaju
• nastanitev in polni penzion
• družabne in športne aktivnosti 
• 1 celodnevni in 1 poldnevni  

izlet na teden
• stroške LTA spremljevalca  

(glej stran 15)
• nezgodno zavarovanje
• zdravstveno zavarovanje CORIS 

TEČAJI

STANDARDNI TEČAJ 
Pri pouku velja velik poudarek komuni-
kaciji - govoru in razumevanju slišane-
ga, da se boste v angleščini pravilno in 
tekoče pogovarjali. Znanje angleščine 
boste nadgrajevali in utrjevali skozi 
različne, predvsem komunikativne ak-
tivnosti, praktično naravnan pouk pa 
na učinkovit način vplete tudi urjenje 
pisanja in branja, slovnico, besedišče 
in točno izgovorjavo s ciljem, da boste 
angleščino uporabljali čim bolj suvere-
no.
Število šolskih ur/teden: 20 x 45 minut
Število tečajnikov v razredu: največ 16
Stopnje: vse
Začetki:  
2-tedenski program: 25.6., 2.7., 16.7., 6.8.  
3-tedenski program: 25.6.

INTENZIVNI TEČAJ
Dodatno k standardnemu tečaju boste 
imeli vsak teden 3 učne ure s poudar-
kom na jezikovnih spretnostih, kot so 
branje, slušno razumevanje in izgovor-
java. 
Število šolskih ur/teden: 23 x 45 minut
Število tečajnikov v razredu: največ 16
Starost tečajnikov: 14-15 let
Stopnje: vse
Začetki: glej standardni tečaj

NASTANITEV

KOLIDŽ
Bivali boste v preprosto opremljenih 
večposteljnih sobah v zgornjem nad-
stropju dvorca, kopalnice in WC so 
skupni. Prehranjevali se boste v prijetni 
šolski restavraciji. 
Prehrana: polni penzion  

GOSTITELJSKA DRUŽINA
Nastanjeni boste v dvo- ali tripostelj-
nih sobah, kopalnico si boste delili z 
družino in z drugimi tečajniki. Z dru-
žino boste zajtrkovali in večerjali, toplo 
kosilo pa boste imeli na kolidžu. Sobe 
boste delili s slovenskimi ali tujimi te-
čajniki, razporeditev je v pristojnosti 
šole in je odvisna tudi od želja in navad 
tečajnikov drugih narodnosti. Nastani-
tev pri družinah možna le za starejše 
od 13 let.
Prehrana: polni penzion 

PROSTI ČAS

Enako pomembno kot pouk je utr-
jevanje angleščine v prostem času, 
zato vaša šola nudi raznolik program 
izvenšolskih aktivnosti. Lahko boste 
igrali kriket, nogomet ali odbojko, stre-
ljali z lokom, preizkusili se boste v laser 
questu in v bowlingu, pripravili boste 
kabaret in celo žonglirali. Spoznavali 
boste okolico mesta, z ladjo se boste 
popeljali do belih pečin Beachy Head, 
obiskali Sea Life Center v Brightonu in 
se odpravili v »must see« London, v 
Windsor ali v Portsmouth …

POTOVALNE INFORMACIJE

V ceni aranžmaja sta vključena povra-
tni letalski prevoz in povratni prevoz z 
londonskega letališča do kolidža LTC. 
Odhod: sobota ali nedelja 
Povratek: sobota ali nedelja 

Eastbourne
LTC Language Teaching Centre  

Ni se potrebno odpraviti na potovanje okoli sveta, da srečate vrstnike iz Kolumbije, Španije, Nemčije, Rusije, Saudske 
Arabije ... Spoznali jih boste lahko na jezikovnem tečaju v lepem okolju dvorca Compton Place, ki nudi odlično učno 
okolje s prijetnim domačnim vzdušjem. Zelenilo parka ob kolidžu LTC sicer res daje videz, kot bi bili sredi podeželja, 
a je do živahnega mestnega središča in do privlačne morske obale z dolgo promenado in znanim »Eastbourne Pier« 
le slabih 15 minut hoje.
Opremljenost kolidža:
25 prijetno opremljenih učilnic, šolska knjižnica, računalniška učilnica, družabni prostori, šolska restavracija, igrišče za 
badminton in 2 teniški igrišči, pralnica, večposteljne spalnice v vrhnjem nadstropju kolidža, brezplačni Wi-Fi.

Eastbourne, v začetku 20. stoletja 
priljubljeno zbirališče kraljev in 
umetnikov iz celega sveta, je danes 
živahno obmorsko letovišče na 
južni angleški obali s sodobnim 
nakupovalnim centrom in tradicio-
nalnimi trgovinicami, restavracija-
mi, pubi, gledališčem, kinodvora-
nami, športnimi tereni in s čudovito 
obalno promenado.  

10-15 LET
LTA SPREMLJEVALEC

SKUPINSKI ODHOD

CENIK (EUR) Kolidž ali Gostiteljska družina
PP/VS PP/ES, DS ali TS

Tečaj 2 tedna 3 tedni

Standardni 1826 2476

Doplačilo: 
Intenzivni tečaj: 30 EUR/teden
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CENA VKLJUČUJE
• povratni letalski prevoz 
• povratni prevoz z londonskega 

letališča do kolidža
• uvrstitveni test
• tečaj in učne materiale
• potrdilo o udeležbi na tečaju
• nastanitev in polni penzion
• družabne in športne aktivnosti 
• 1 celodnevni in 1 poldnevni  

izlet na teden
• stroške LTA spremljevalca  

(glej stran 15)
• nezgodno zavarovanje
• zdravstveno zavarovanje CORIS 

TEČAJI

STANDARDNI TEČAJ
Poudarek pri pouku velja pravilni iz-
govorjavi, širjenju besedišča, urjenju 
govora in slušnemu razumevanju, da 
boste čim bolj napredovali v tekočem 
govoru in samozavestno uporabljali 
angleški jezik. Učne ure z vam privlač-
no tematiko vključujejo različne inte-
raktivne jezikovne vaje, delo v parih in 
v skupinah, kjer boste pripravljali npr. 
šolski časopis ali naredili anketo, vaši 

učitelji pa pred izleti vključijo tudi lek-
cije, da se na zanimiv način seznanite 
s kraji, ki jih boste obiskali med svojim 
bivanjem v Angliji.
Število šolskih ur/teden: 20 x 45 minut
Število tečajnikov v razredu: največ 15
Stopnje: vse
Dolžina tečaja: 2 in 3* tedni 
Začetki: 9.7., 23.7. in 6.8.
*tritedenski tečaji z individualnim od-
hodom ali povratkom

NASTANITEV

KOLIDŽ
Stanovali boste v prijetno opremljenih 
dvo- ali večposteljnih sobah, kopalnice 
so skupne. Vsaka »boarding house« 
ima prostor za druženje tečajnikov, v 
njem sta televizor in majhna kuhinja. 
Zajtrkovali, obedovali in večerjali boste 
v samopostrežni restavraciji kolidža.  
Prehrana: polni penzion

PROSTI ČAS

Učitelji in »activity organisers« skrbijo 
za zanimivo preživljanje prostega časa. 
Lahko boste igrali nogomet, tenis, kri-
ket ali plavali, za nad športom manj 

navdušene so na voljo dramske in film-
ske delavnice, zvečer pa disko, kabaret, 
karaoke in modne revije …  Enkrat te-
densko boste odšli na celodnevne izle-
te v mesta kot sta univerzitetni Oxford 
ali počitniška prestolnica Brighton, 
privoščili si boste punting po reki Cam 
ali pa se boste v Londonu popeljali po 
reki Temzi. Nedelje boste preživljali na 
kolidžu, za doplačilo pa lahko odidete 
na dodatne izlete. 
The London Experience Program
Dodatno k standardnemu programu 
aktivnosti nudi šola program The Lon-
don Experience, ki vas  trikrat tedensko 
popelje v mestno središče na sprehode 
po londonskih ulicah, obisk živahnega 
Covent Gardna, muzejev in galerij ali 
na vožnjo z London Eye. Prijava le is-
točasno s prijavo na tečaj. Doplačilo: 
70 EUR/teden. 

POTOVALNE INFORMACIJE

V ceni aranžmaja sta vključena povra-
tni letalski prevoz in povratni prevoz z 
londonskega letališča do kolidža. 
Odhod: sobota ali nedelja 
Povratek: sobota ali nedelja 

London Croydon
Royal Russell School   

Leta 1853 ustanovljena tradicionalna angleška »boarding school« Royal Russell School leži v čudoviti zeleni oazi v 
Croydonu, v južnem predelu Londona, od koder boste po manj kot pol ure vožnje z mestnim vlakom že na Oxford 
Street, eni najbolj znanih londonskih ulic. Royal Russell School res ni kar tako, saj je njegova pokroviteljica kar sama 
angleška kraljica Elizabeta II. Sodobno opremljen kolidž nudi odlično okolje, v katerem se na poletnih jezikovnih 
programih priznane jezikovne šole Churchill House že vrsto let srečujejo mladi iz vseh koncev sveta, okoli 150 jih je 
na teden. Učitelji in »activity leaders« skrbijo za zanimiv pouk, in da naučeno v razredu čim bolj učinkovito uporabite 
med druženjem z ostalimi tečajniki različnih narodnosti. 
Opremljenost kolidža:
Sodobno opremljene učilnice, računalniška učilnica, prostori za druženje, odlična šolska restavracija, privlačno šolsko 
gledališče, brezplačni internet, odlični športni tereni - igrišča za košarko, nogomet in tenis, športni center z bazenom, 
fitnes center, dvorana z igrišči za odbojko, badminton in košarko, aerobiko, pralnica in »boarding houses« za bivanje 
tečajnikov.

London je brez dvoma  ena najbolj 
fascinantnih svetovnih metropol. Je 
čudovita kombinacija angleške tra-
dicije in modernega načina življenja. 
Tower Bridge, Buckingham Palace ali 
Westminster Abbey in temu kontrastna 
najsodobnejša arhitektura poslovnih 
stavb … so magnet za milijone obi-
skovalcev z vsega sveta.

12-15 LET

A N G L E Š Č I N A

CENIK (EUR) Kolidž 
PP/VS

Tečaj 2 tedna 3 tedni

Standardni 1995 2980

12-15 LET
LTA SPREMLJEVALEC

SKUPINSKI ODHOD

19


