
ALLIANCE FRANÇAISE LIBEREC  
en partenariat avec „Malá Normandie“ 

Vám nabízí 

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

 

OORRIIGGIINNÁÁLLNNÍÍ  44  DDEENNNNÍÍ  PPOOBBYYTTOOVVÉÉ  KKUURRZZYY  FFRRAANNCCOOUUZZŠŠTTIINNYY    

VVEE  FFRRAANNKKOOFFOONNNNÍÍMM  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ    

Ve frankofonní „Malé Normandii“ Vás v rodinném penzionku přivítají francouzský učitel a soudní překladatelka. 

Francouzštinu budete používat  
nejen při klasických dopoledních jazykových kurzech, vedených zkušenými lektory Alliance Française, ale  

po celý den s rodilými mluvčími, nejen v běžných každodenních situacích.  

To vše v srdečném a sympatickém frankofonním prostředí... 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERMÍN 

Sobota  02.7. -  Úterý  05.7.2016 
PŘIHLÁŠKY DO 15.6.2016 

KDE ? 
V Jizerských horách (13,5 km od Jablonce nad Nisou), frankofonní ubytování v soukromí „Malá Normandie“ v obci Držkov. 
K dispozici 3 dvoulůžkové, 1 velký třílůžkový a 1 jednolůžkový pokoj (podle počtu účastníků možnost 4 dvoulůžkových pokojů). 
(http://mala-normandie.cz/) Plná penze, včetně 1 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 se 
stolováním a přípravou jídel.  

CO  ? 
FRANCOUZŠTINA PO CELÝ DEN S RODILÝMI MLUVČÍMI, pro každého s jazykovou úrovní od A1, A2, B1. 
Od Vašeho příjezdu, každý den, od snídaně do večeře, až po večerní aktivity, bude veškerá komunikace probíhat ve francouzštině : 
Dopolední výuka : Dopolední klasická výuka s lektory Alliance française Liberec (3x 45 min./denně). 
Odpolední tématické ateliéry : různé poznávací aktivity  2x 60 min./den. 
 (příroda, hudba, lidový tanec a písně z Normandie,  vycházky po okolí s francouzským výkladem, oblíbený francouzský pétanque...)  
Ateliér francouzské kuchyně : příprava jídel podle receptů francouzské kuchyně, osvojení potřebné  slovní zásoby (1x60 min./den) 
Večerní aktivity s přítomností Vašich frankofonních hostitelů : francouzské stolní hry, programy francouzské televize, DVD ve francouzštině  
Volnočasové aktivity : v pokojích knihovničky s francouzskými knihami, k dispozici stolní tenis, několik kol VTT a velká zahrada, v samotné obci je 
restaurace, Hasičský klub s kulečníkem a šipkami a sympatická vinárnička. Ve vedlejší obci je možné rezervovat bowling. 

JAK SE K NÁM DOSTANETE  ? 
Autem (GPS 50.688903, 15.303204, uzavřené parkoviště zdarma).  
Autobusem : přímá autobusová doprava na lince Praha-Harrachov, na trase E65, nebo z Jablonce nad Nisou. 

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

limitován na 10 ubytovaných osob.  Zájemci, bydlící v okolí, se mohou přihlásit do kurzu bez ubytování (obědy a večeře navíc). 

CENA : 
 

4 denní stáž 2016/osoba Kurzovné+ateliéry /* 
Ubytování 

s plnou penzí 
Bez ubytování, 

 7x obědy+večeře 
Pobyt CELKEM 

2 lůžkový pokoj twin/sdb privée 1 450,- Kč 1 948,- Kč -- 3 398,-- Kč 

Pokoj s dvoulůžkem/sdb privée 1 450,- Kč 1 918,- Kč -- 3 368,-- Kč 

Jednolůžkový p./sdb pro 2 pokoje 1 450,- Kč 1 888,- Kč -- 3 338,-- Kč 

2 lůžkový pokoj/sdb pro 2 pokoje 1 450,- Kč 1 858,- Kč -- 3 308,-- Kč 

3 lůžkový pokoj/ sdb privée 1 450,- Kč 1 800,- Kč -- 3 250,-- Kč 

Bez ubytování, se 2 jídly/den 1 450,- Kč -- 1000,- Kč 2 450,-- Kč 

/* sleva z kurzovného 15 % pro členy Alliance Française Liberec, 10% pro členy ostatních Francouzských Alliancí ČR a platební podmínky viz. přihláška 

http://mala-normandie.cz/

