
ALLIANCE FRANÇAISE DE LIBEREC  
en partenariat avec „Malá Normandie“ 

Vám nabízí 
 

OORRIIGGIINNÁÁLLNNÍÍ  44  DDEENNNNÍÍ  PPOOBBYYTTOOVVÉÉ  KKUURRZZYY  FFRRAANNCCOOUUZZŠŠTTIINNYY    

VVEE  FFRRAANNKKOOFFOONNNNÍÍMM  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ    

V české frankofonní Malé Normandii Vás v rodinném penzionku přivítají francouzský učitel a soudní překladatelka. 
Francouzštinu budete používat  

nejen při klasických jazykových kurzech, vedených zkušenými lektory Alliance française, 
ale po celý den s rodilými mluvčími v běžných každodenních situacích :  

při stolování, při společných procházkách, hraní her, nakupování...   
To vše v srdečném a sympatickém frankofonním prostředí. 

  „„NNeemmááttee  ččaass  jjeett  ddoo  FFrraanncciiee  ??  PPřřiijjeeďďttee  ddoo  „„MMaalléé  NNoorrmmaannddiiee““  !!......““  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 TERMÍNY   

   Pá  03.7. -  Po 06.7.2015    nebo      Čt  13.8. -  Ne 16.8.2015 
KDE ? 
V Jizerských horách (13,5 km od Jablonce nad Nisou), frankofonní ubytování v soukromí „Malá Normandie“ v obci Držkov, 
 dva dvoulůžkové a dva třílůžkové pokoje (http://mala-normandie.cz/) 
Plná penze, včetně nápoje k jídlu. Strava bude sestavena podle francouzských zvyklostí a podle receptů francouzské kuchyně, kdy 
v rámci jednoho z ateliérů budete mít možnost naučit se nové recepty i slovní zásobu spojenou s přípravou  jídel.  

CO  ? 
FRANCOUZŠTINA PO CELÝ DEN S RODILÝMI MLUVČÍMI, pro každého s jazykovou úrovní od A1, A2 nebo B1. 
Od Vašeho příjezdu, každý den, od snídaně do večeře, přes  klasickou výuku jazyka, odpolední ateliéry až po večerní aktivity, bude 
veškerá komunikace probíhat ve francouzštině...  

JAK ? 
Autem (GPS 50.688903, 15.303204, uzavřené parkoviště zdarma) 
Autobusem : přímá autobusová doprava na lince Praha-Harrachov, na trase E65. 

ZA  KOLIK ?  Cena upřesňuje kurzovné s frankofonními ateliéry a ubytování se stravou u rodinného stolu „table d´hôtes“, včetně 

rekreačního poplatku obci. Cena nezahrnuje zdravotní, úrazové ani cestovní pojištění. 

Počet účastníků je limitován : minimální počet 6 přihlášených účastníků, aby se kurz mohl konat. Maximální počet je limitován 

na 10 osob.  Zájemci, bydlící v okolí, se mohou přihlásit do kurzu bez ubytování, strava bude účtována (=obědy a večeře). 

PŘIHLÁŠKY DO 19.6.2015 
 

4 denní stáž 2015/osoba Kurzovné+ateliéry /* 
Ubytování a 

strava 
Oběd+večeře Pobyt CELKEM 

2 lůžkový pokoj/sdb privée 1 350,- Kč 1 645,- Kč -- 2 995,-- Kč 

2 lůžkový pokoj/koup pro 2 pokoje 1 350,- Kč 1 585,- Kč -- 2 935,-- Kč 

3 lůžkový pokoj/koup pro 2 pokoje 1 350,- Kč 1 465,- Kč -- 2 815,-- Kč 

Bez ubytování, 2 jídla/den 1 350,- Kč -- 775,- Kč 2 125,-- Kč 

Kurzovné bude zaplaceno buď v hotovosti nebo převodem na účet Alliance nejpozději 10 dní od data uvedeného na vaší přihlášce. 
Ubytování bude uhrazeno v den příjezdu na místo konání kurzu (Malá Normandie). 

/* sleva 10 % pro členy Alliance Française (prokázání platnou členskou kartou) 
PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

Vyplněním přihlášky se zavazujete k zaplacení plné ceny stáže. Plná výše kurzovného 4 denní stáže se uhradí buď v den zápisu (pro 
platby v hotovosti) a nebo 10 dní od data uvedeného na přihlášce (pro platby bankovním převodem). Nejpozději ale do 19.6. V 
případě nedodržení termínu splatnosti Vám bude účtováno penále ve výši 50 Kč za každý den zpoždění.  
Storno přihlášky : v případě storna účasti na stáži 14 dní a méně před zahajovacím datem stáže, účtujeme 50 % z ceny kurzovného. 
Pokud za sebe najdete náhradu (uvědomte nás prosím o této skutečnosti) storno Vám účtováno nebude. 
ZŮSTATEK (UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ) SE HRADÍ V DEN PŘÍJEZDU V MÍSTĚ KONÁNÍ KURZU !! 

AAlliance FFrançaise LLiberec, Masarykova 18, Liberec I, Mail: liberec@alliancefrancaise.cz, mobil: 601 357 597  

http://mala-normandie.cz/
mailto:liberec@alliancefrancaise.cz

