
План поїздки Прага + Ніцца (24 або 28 днів) 

Дата заїзду: 1 липня або 5 липня 

1-19 липня/  або 5-19 липня Прага. Вивчення чеської або англійської мови, екскурсії по Празі, Чехії, 

відвідування Відню та Дрездену, презентації провідних університетів Праги. 

 Навчання без зубріння та без примусу! 

 

Вивчення іноземної мови: 60 годин (20 годин на тиждень). На протязі всього періоду інтенсивно 

вивчається іноземна мова (чеська або англійська за вибором) з носіями цих мов. По закінченню курсів 

видається сертифікат Державного університету ім. Я. Е. Пуркіне. Заняття проходять у цікавій, 

інтерактивній формі, вивчення базується на живому спілкуванні, діалогах, іграх, перегляданні фільмів з 

подальшим обговорюванням. Широко використовується мультимедіа. 

 Допоможемо визначитися з майбутнім місцем навчання.  

Відвідування університетів Праги. Проходять презентації провідних учбових закладів та знайомство з 

системою освіти у Чеській республіці. Допомога майбутнім абітурієнтам чеських ВНЗів. Умови вступу, 

складання іспитів, навчання, проживання та таке інше.  

Ви закохаєтеся у Прагу та забажаєте сюди повернутися! 

 

 Екскурсійна програма. Багато часу приділяється екскурсіям по Празі, знайомством з її довгою 

історією, прогулянки вуличками, площами, парками, мостами столиці Чехії. У програмі пам’ятки Праги, 

Кутної Гори, Дрездена, Відню. Прогулянки, спортивні змагання, квести по місту, заняття просто неба у 



парку Летна, аквапарк, вечірня Прага з палуби теплоходу, вечеря у середньовічному замку та багато 

іншого.  

19-26 липня Франція. Проживання на Лазурному Березі в Ніцці, пляжний відпочинок, заняття спортом, 

конкурси, екскурсії по місту, поїздка в Канни и Князівство Монако, відвідування Океанологічного 

музею.  

   

 

27-28 липня – повернення до Праги, прощальний бал.  

Все для Вашої зручності!  

Проживання. В Празі – у комфортній студентській резиденції.  

                          В Ніцці – у прибережній резиденції недалеко від берега.  

Харчування. Смачні та ситні сніданки та вечері. Обіди – за свій рахунок.  

Супроводження. За групою з Дніпра закріплюється російськомовний куратор, який проживає у тій же 

резиденції, що й діти та готов допомогти у вирішенні любого питання цілодобово. Куратор супроводжує 

групу на екскурсіях, прогулянок, на пляжі та ін. 

 Трансфер. Під час поїздки дітей перевозять комфортним автобусом у супроводженні кураторів. До 

Праги та назад у Дніпро проїзд оговорюється окремо. Зазвичай, група формується у Дніпрі та у 

супроводі куратору від’їжджає потягом до Львову, після цього до Праги автобусом та назад. На місці 

групу зустрічає приймаюча сторона. Можливо виїхати (вилетіти)самостійно до Праги та назад у 

супроводі батьків чи інших осіб.  

Зв’язок. У приміщеннях резиденцій мається Wi-Fi, швидкісний інтернет, який дозволяє спілкуватися з 

рідними у будь-який час. Для мобільного зв’язку між собою та куратором у межах Чехії дітям видається 

місцева сім-карта, перелік всіх номерів телефонів центру “ASSOCIATION”, кураторів.  

Вік: від 13 до 21 року.  

Вартість програми: 

24 дні, 2 тижні в Празі+Ніцца - 1830 євро   

28 днів, 3 тижні в Празі+Ніцца - 2150  євро 

Інші варіанти поїздки:  

· Прага (28 днів/27 ночей) - 1550 євро  

· Прага (22 дні/21 ніч) – 1250 євро 

· Прага (16 днів/15 ночей) – 950 євро. 


