Kaplan International

Vancouver
Vítejte v Kaplan International Vancouver!
Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze
školy do slavných lyžařských areálů nebo národních parků je to necelé dvě hodiny cesty, škola
často nabízí svým studentům jednodenní nebo víkendové výlety tak, aby si pobyt ve Vancouveru
užili opravdu se vším všudy.
Ponořte se do krás tohoto města.
Město Vancouver pořádalo zimní olympíjské hry v roce 2010, od té doby proniklo do
povědomí snad všech sportovních fanoušků. Město je velmi čisté, bezpečné a zajímavé.
prozkoumejte alespoň jednu ze sedmi pláží nebo se podívejte do zdejších parků.
Pokochejte se přírodou a vyzkoušejte zdejší svahy, které jsou jedny z nejlepších na světě. Na
nejbližší svah se dostanete od školy již za 40 minut!

Vancouver school

Kaplan International Vancouver
Suite 300
755 Burrard Street, Vancouver
British Columbia
V6Z 1X6

Naše jazyková škola je
členem asociace
Languages Canada a EQA
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KAPLAN INTERNATIONAL VANCOUVER

Vybavení školy
Třídy
Třídy jsou vybaveny kvalitními výkovými materiály a
pohodlnými židlemi. Dále jsou ve třídách interaktivní
tabule a jiná audio-vizuální technika.
Multimediální a IT centrum
Naše počítačové učebny nabízí veškeré potřebné
vybavení pro ideální studijní prostředí. Nejnovější
výukové programy, připojení na internet a další.
Knihovna
Městská knihovna je asi 10 minut chůzí od školy.
Studentská hala
Studentská hala je místem, kde se setkávají studenti z
různých tříd. Připojte se z tabletu nebo z laptopu na
Wi-Fi a brouzdejte po internetu, nebo si dejte kávu se
svými novými přáteli. Můžete se také podívat na sportovní
zápasy nebo film na naší televizi. V okolí školy jsou
restaurace a kavárny, nebo si můžete vzít jídlo a pití s
sebou a dát si ho ve studentské hale.
Sporty
Poblíž se nachází mnoho sportovních příležitostí a
fitness center. Studenti mohou navštěvovat kurzy
tancování nebo boxu.
Aktivity
Studenti mohou za pomocí školy navštívit všechny
zajímavé místa ve městě. Naše škola nabízí velké
množství aktivit a prohlídek. Například denní a noční
lyžování ve Whistler Mountain a Grouse Mountain v zimě
a lezení po sklalách, nebo jízda na raftu v létě.

Studentská hala

Interaktivní tabule

Orientační informace
První den se prosím nahlaste na recepci naší
školy.
Adresa školy: Suite 300, 755 Burrard Street,
Vancouver, British Columbia, V6Z 1X6
Orientační program:
• Kurzy angličtiny začínají v 8:30
Do školy nastupují studenti
vždy v pondělí, pokud není zrovna svátek, jinak až v
úterý.
Váš kurz započne celodenním programem,který
obsahuje:
• Přivítání ředitelem školy
• Rozřazovací test, který určí jazykovou úroveň
studenta
• Předání informací o Vašem rozvrhu
• Prohlídka školy
• Nabídku výletů a exkurzí
• Vyplnění formulářů
Vezměte si s sebou
• Pas
• Průkaz o zdravotním pojištění
• Tužku a papír na poznámky
Studenti budou zařazeni do skupiny, která bude
nejvíce odpovídat jejich jazykové úrovni.

Multimediální centrum
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KAPLAN INTERNATIONAL VANCOUVER

Místní informace
Doprava - Autobusy a vlaky
Škola je v centru města, proto se nachází poblíž mnoho
autobusových zastávek. Skytrain station (vlakové nádraží)
se nachází 5 minut pěší chůze od školy.
Restaurace a kavárny
Mnoho restaurací a kaváren se nachází asi 5 minut
od školy.
Obchody
Supermarkety, obchody s oblečením, kadeřnictví a
obchodní domy jsou asi 5 minut od školy.

Transfer z letiště
Kaplan transfer z letiště
Pokud jste si zaplatili za odvoz prostřednictvím naší
školy, bude na Vás čekat před letištěm náš řidič s
nápisem Kaplan International, který Vás odveze na
místo, kde budete bydlet.

Mimoškolní aktivity

Ceny ve Vancouveru (CAD)
1 týden
Sendvič:
Pití
Lístky do kina

$7.00
$7.00
$8.00
$4.00
$12.00

Autobus(10 lístků)
$21.00
$31.50
$42.00
Měsíční jízdenka na autobus
Zona 1
$91.00
$124.00
Zona 2
Zona 3
$170.00
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2 týden

Procházka po městě
Výlet do galerie
Bruslení
Uvítací večeře
Koncert
Výlet do města Victoria
Filmová noc
Hodiny tance
Muzikál
Hokej
Návštěva hráze Stanley Park
2-3 denní výlet do hor
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Toronto
Vítejte v Kaplan International Toronto!
Škola se nachází téměř na břehu jezera Ontario přímo v centru Toronta,
které je největším kanadským městem. V blízkosti je mnoho restaurací,
kaváren, University of Toronto a CN Tower. I zde mají studenti možnost
si vybrat z nejrůznějších mimoškolních aktivit, např. oblíbený výlet k
Niagarským vodopádům.
Toronto je pro Vás skvělým místem, jestliže máte rádi vzruch, který toto
velkoměsto nabízí. Toto kanadské město je proslulé bohatým nočním
životem, muzikou, festivaly, profesionálními sporty a kvalitními restauracemi.
Od Toronta si můžete na chvíli i odpočinout a udělat si výlet na víkend třeba
do Montrealu, Ottawy, Bostonu nebo do New Yorku.

Studenti před školou

Kaplan International Toronto
Suite 700
55 York Street
Toronto, Ontario
M5J 1R7
Canada

Naše jazyková škola je členem
asociace Languages Canada.
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KAPLAN INTERNATIONAL TORONTO

Vybavení školy
Třídy
Třídy jsou vybaveny kvalitními výkovými materiály
a pohodlnými židlemi. Dále jsou ve třídách
interaktivní tabule a jiná audio-vizuální technika.
Multimediální a IT centrum
Naše počítačové učebny nabízí veškeré potřebné
vybavení pro ideální studijní prostředí. Nejnovější
výukové programy, připojení na internet a další.
Třída

Studentská hala
Studentská hala je místem, kde se setkávají studenti z
různých tříd. Připojte se z tabletu nebo z laptopu na
Wi-Fi a brouzdejte po internetu, nebo si dejte kávu se
svými novými přáteli.Můžete se také podívat na sportovní
zápasy nebo film na naší televizi. Pokud budete mít hlad,
dejte si něco malého k snědku v automatech s pitím a
jídlem. Také zde máme mikrovlnky pro ohřev pokrmů.
Sporty
Studenti se mohou přihlásit do blízké posilovny, kde si
mohou zacvičit. Kousek od školy metrem je to také k
fotbalovému hřišti, tenisovým kurtům a k basketbalovému
hřišti.
Aktivity
Studenti mohou navštívit všemožné atrakce a památky v
Torontu, stačí jít pěšky, nebo se projet metrem. Naše
škola pořádá různé výlety a aktivity, kterých se můžete
zúčastnit. Navštivte s námi Zoo, CN Tower nebo místní
muzea a galerie.

Interaktivní tabule SMART Board®

Otrientační informace
Adresa: Suite 700, 55 York Street, Toronto,
Ontario M5J 1R7

Orientační program:
• Kurzy angličtiny začínají v 8:15
Do školy nastupují studenti
vždy v pondělí, pokud není zrovna svátek, jinak až v
úterý.
Váš kurz započne celodenním programem,který
obsahuje:
• Přivítání ředitelem školy
• Rozřazovací test, který určí jazykovou úroveň
studenta
• Předání informací o Vašem rozvrhu
• Prohlídku školy
• Nabídku výletů a exkurzí
• Vyplnění formulářů

Vezměte si s sebou
• Pas
• Průkaz o zdravotním pojištění
• Tužku a papír na poznámky
Studenti budou zařazeni do skupiny, která bude
nejvíce odpovídat jejich jazykové úrovni.
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KAPLAN INTERNATIONAL TORONTO

Místní informace
Doprava - autobusy a vlaky
Škola se nachází jeden blok od Union Station. US je
hlavním dopravním uzlem v Toronto pro vlaky a metro.
Kousek od školy je také autobusová zastávka.
Restaurace a kavárny
Blízko školy je mnoho restaurací a kaváren
Obchody
Supermarkety, obchody s oblečením, kadeřnictví a
obchodní domy jsou asi 5 minut od školy pěšky.

Toronto - panoráma

Kaplan International studenti

aktivity

Niagárské vodopády

Transfer z letiště
Kaplan transfer z letiště
Přileťe prosím na letiště Toronto Pearson International
Airport. Pokud jste si zaplatili za odvoz prostřednictvím
naší školy, bude na Vás čekat před letištěm náš řidič s
nápisem Kaplan International, který Vás odveze na místo,
kde budete bydlet.

Mimoškolní aktivity
Ceny v Torontu
ceny jsou pouze orientační (CAD)

1 týden
Středa

Sendviče:

$6.00
$8.00
$8.00
Pití:
$2.00
Lístek do kina: $16.00
Autobus, tramvaj nebo metro :
$3.00
$39.25
Na měsíc
$133.75
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2 týden
Středa

Orientační den pro nové studenty
Návštěva CN Tower a muzeí.
Basketbalový zápas (sledování)
Filmová noc
Koncert
Návštěva Niagárských vodopádů

Návštěva muzea Royal Ontario
Návštěva hradu Casa Loma
Muzikál
Návštěva galerie uměni v Ontariu
2-3 denní výlet do New York City
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