Velká Británie, USA, Kanada, Nový Zéland,
Austrálie, Malta, Kypr, Jižní Afrika,
Rakousko, Německo, Francie, Švýcarsko,
Španělsko, Kuba, Jižní Amerika, Itálie,
Čína, Japonsko, …

STUDIJNÍ POBYTY V ZAHRANIČÍ

…svět jazyků pro vás …

výběr, poradenství, kompletní servis a zajištění mezinárodního studia ( jazykového i akademického ) pro všechny
kategorie zájemců libovolné jazykové úrovně (studenti, děti, učitelé, manažeři, profesionálové) na celém světě

Vážení,
předkládáme Vám nabídku zahraničního studia, které tvoří vhodnou doplňkovou, časově variabilní a velmi
efektivní formu jazykového vzdělávání.
Q

ZASTOUPENÍ JAZYKOVÝCH ŠKOL A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ
v Anglii, USA, Austrálii, Německu, Francii, Španělsku, Itálii, Latinské Americe, …

Q

Jedná se o pečlivě vybrané školy s dlouhou tradicí,

při jejichž volbě a

zastupování v ČR byla pro nás hlavním kritériem:
9
9
9

úroveň jazykové výuky podpořená akreditací a pravidelnou kontrolou státních i oborových institucí (The
British Council, ARELS, CIFE, Německou jazykovou asociací GfdS , …),
variabilita studijních možností během celého roku pro rozmanité věkové kategorie, jazykové pokročilosti a
zaměření,
ověřená tradiční spolehlivost péče a kompletní servis včetně ubytování, stravování, poskytnutí studijních
materiálů, organizace volného času a zajímavých výletů i všestranně kvalitní vybavení studijního areálu.

Studovat cizí jazyk v příslušné zemi znamená vždy nenahraditelnou možnost a velkou výhodu.
Plné pohlcení jazykovou oblastí, poznávání cizí země, života a mentality lidí vždy vede ke zvýšené studijní
motivaci. Během krátké doby zcela nenásilně překonáte jazykovou bariéru a podstatně se zvýší Vaše
schopnost aktivního použití jazyka.

A pokud máte nedostatek času a Vaše profese vyžaduje jazykovou znalost, není
nic jednoduššího než spojit příjemné s užitečným během své dovolené. Budete mít dostatek příležitosti
k nerušenému a běžnými starostmi nezatíženému studiu i k relaxaci a zábavě. A navíc tato dovolená může
tvořit nákladovou položku se všemi daňovými aspekty.
S ohledem na velké množství pobytových variant, jejichž vzorek je prezentován v těchto
materiálech (lišících se zaměřením a intenzitou studia, termíny a možností skládání závěrečných mezinárodně
platných zkoušek, typem a kategoriemi ubytování), Vám pomůžeme zvolit nejvhodnější typ studijního pobytu
na základě našich zkušeností a referencí našich klientů.
Prosíme jen o telefonické ujednání schůzky, abychom se Vám mohli dostatečně věnovat. Je možné nám také
předem zaslat přiloženou nezávaznou rezervační přihlášku se základními údaji o Vámi zvoleném pobytu.
My Vám na jejich základě provedeme přesnou cenovou kalkulaci a zajistíme včasnou rezervaci před dalším
osobním kontaktem.
Přejeme Vám hodně úspěchů a radosti z poznávání cizích zemí a cizích jazyků!
Jana Bělochová, deputy managing director
BOHEMIA INSTITUT
606 292 233

Tel.:
274 776 256, 274 780 916
Mobil: 724 173 829
Fax: 274 771 618
w w w . b i . c z
info@bi.cz

