
ALLIANCE FRANÇAISE LIBEREC  
en partenariat avec „Malá Normandie“ 

Vás zve na 

AAlliance FFrançaise LLiberec, Moskevská 52/24, Liberec 1, Mail: liberec@alliancefrancaise.cz, mobil: 601 357 597 

  

66..  PPOOBBYYTTOOVVÝÝ  KKUURRZZ  IINNTTEENNZZIIVVNNÍÍ  FFRRAANNCCOOUUZZŠŠTTIINNYY    
VVEE   FFRR AA NN KKOO FFOONN NN ÍÍ MM   PP RR OO SSTTŘŘ EE DDÍÍ   

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““  !!......““  
  

KDY ?                                           Čtvrtek  04.7. -  Neděle  07.7.2019   

PŘIHLÁŠKY PŘIJ ÍMÁ:  liberec@alliancefrancaise.cz DO O BSAZENÍ  KUR ZU,  NEJPOZDĚJI  DO  15.6.  
(Přihlášku prosíme také v kopii na : info@mala-normandie.cz) 

KDE ? 
V Jizerských horách (13,5 km od Jablonce nad Nisou), frankofonní ubytování v soukromí „Malá Normandie“ v obci Držkov. 

Adresse précise : Držkov 70, Coordonnées GPS : 50.688903, 15.303204 http://mala-normandie.cz/ 

CO  ? 
FRANCO UZ ŠTI NA PO  CE LÝ DE N S  RO DILÝMI  MLU VČÍMI  

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), celkem 12h.  

Odpolední tématické ateliéry : různé poznávací aktivity 2x 60 min./den, celkem 9 h. Les thèmes des ateliers vous seront communiqués 
sur place (příroda, hudba, 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, filmy DVD...  

Volnočasové aktivity : v pokojích knihovničky s francouzskými knihami, k dispozici stolní tenis, několik kol a velká zahrada, v samotné 
obci je restaurace, Hasičský klub s kulečníkem a šipkami a sympatická vinárnička. 

PRO KOHO ? 
Kurz je určen pro zájemce s již základní znalostí francouzštiny - od A2 
Počet účastníků je limitován : aby se kurz mohl konat, je třeba minimální počet 6 přihlášených účastníků. Maximální počet 
účastníků kurzu je 15 osob. Maximální počet ubytovaných : 12 osob.  Zájemci, bydlící v okolí, se mohou přihlásit do kurzu bez 
ubytování (se stravováním).  

Grille du programme 2019 :  
Début du cours le jeudi à 9H, fin du séjour le dimanche à 13 heures. 
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Celkem 12h klasického kurzu s lektorem + 9h ateliéry s rodilým mluvčím. Večerní program ve francouzštině + konverzace. 
Na pokojích francouzské knihy, časopisy, v jídelně francouzské televizní programy. 



AAlliance FFrançaise LLiberec, Moskevská 52/24, Liberec 1, Mail: liberec@alliancefrancaise.cz, mobil: 601 357 597 

ZA KOLIK ?   
Cena upřesňuje kurzovné, frankofonní ateliéry a ubytování se stravou, včetně rekreačního poplatku obci (viz. tabulka). Cena 

nezahrnuje zdravotní, úrazové ani cestovní pojištění. Plná penze (1 nápoj k jídlu + káva a karafy s vodou při výuce). Strava bude 

sestavena podle francouzských zvyklostí. Pro další konzumaci (nápoje a pod., je 200m od ubytování prodejna, pekárna a restaurace. 

Pokoje mají k dispozici ledničky.) 

PRIX  INDICATIFS PAR PE RS ONNE  E T  PAR C H API TRE  :        
Prix par personne spécial cours de français, est variable selon l’attribution de la chambre. 
 

2019 
Capacité limitée de notre hébergement 
nécessitera l’attribution des chambres 

seulement le jour de la clôture des 
inscriptions suite au nombre et la 

composition des inscrits, mais en prenant en 
compte, dans la mesure du possible, vos 

souhaits. Ceny ubytování jsou proto v tomto 
smyslu orientační. 

HÉBERGEMENT avec 
pension complète  

Déjeuners et/ou 
Dîners SANS 
LOGEMENT 

ATELIERS 
francophones 

Séjour 4 jours 
Hébergement 

+ ateliers 
PRIX TOTAL 

COURS 4j  
/*prix avant la 

réduction pour les 
membres des 

Alliances 

Payable APRÈS LA RÉCEPTION DE LA FACTURE INDIVIDUELLE 

par virement bancaire à Malá Normandie 

Identique pour 
tous, est payable à 

AF Liberec, par 
virement bancaire 

Ch Romantika, lit double large, avec sde 2 488,-- Kč --- 300 2.788 Kč 1.150 Kč 

Ch Natura en twin /avec sde 2 488,-- Kč --- 300 2.788 Kč 1.150 Kč 

*Ch Romantika en ch individuelle/sde 2.650,-- Kč --- 300 2.950 Kč 1.150 Kč 

Studio Normandie en quadruple/sde, 
cuisine, bureau 

2.350,-- Kč --- 300 2.650 Kč 1.150 Kč 

Studio Normandie en triple/sde, 
cuisine, bureau 

2.488,-- Kč --- 300 2.788 Kč 1.150 Kč 

Studio Normandie en twin/sde, cuisine, 
bureau 

2.598,-- Kč --- 300 2.898 Kč 1.150 Kč 

Ch Jablůňka twin/sde pour 2 ch, cuisine 
commune 

2.420,-- Kč --- 300 2.720 Kč 1.150 Kč 

Ch Jablůňka triple/sde pour 2 ch, 
cuisine commune 

2.258,-- Kč --- 300 2.558 Kč 1.150 Kč 

*Ch Korálek en individuelle/sde pour 2 
ch, cuisine, balcon 

2.560,-- Kč --- 300 2.860 Kč 1.150 Kč 

Ch Korálek en twin/sde pour 2 ch, 
cuisine, balcon 

2.420,-- Kč --- 300 2.720 Kč 1.150 Kč 

Sans logement avec 2 repas/jour --- 1 080,-- Kč 300 1.380 Kč 1.150 Kč 

Sans logement avec seul déjeuner ---   585,-- Kč 300 885 Kč 1.150 Kč 

 

JAK A KOMU ZAPLATÍTE KURZOVNÉ ?  

Při  zaslání přihlášky, prosíme uhradit buď částku celou nebo zálohu 50% částky kurzovného, převodem na účet Alliance française 
Liberec a jeho případný zůstatek nejpozději ke dni uzávěrky přihlášek, před 15.6.2019. 

Viz. žlutý sloupec : /* Prix cours : sleva z kurzovného pro členy Alliance française a platební podmínky viz. přiložená přihláška 
- 15% pour les membres de l’AF Liberec      cena po slevě    977,-- Kč 
- 10% pour les membres d‘autres Alliances     cena po slevě 1.035,-- Kč 

JAK A KOMU ZAPLATÍTE UBYTOVÁNÍ  A ATELIÉRY ?  

Viz. růžový sloupec : Po uzávěrce přihlášek (15.6.) Vám zašleme mailem individuální ubytovací voucher-fakturu. Platbu pak prosíme 
zaslat převodem na účet do 7 dnů od data vystavení voucheru (ubytování, strava a ateliery), nejpozději ale do 26.6. Číslo účtu bude 
uvedeno na faktuře. 

JAK SE K NÁM DOSTANETE ?               

Arrivée : 3.7. : Možnost příjezdu již ve středu večer : Bus Praha Černý Most – Držkov (nástupiště č.3) v 17H35, příjezd Držkov 19H22. 
(Jednotná cena za jednu noc navíc  je 200 Kč se snídaní. Prosím, předem upřesněte na info@mala-normandie.cz) 

4.7. : Bus Praha (Černý Most) - Jablonec n.N., quai 7, départ à 6H30, arrivée Jablonec à 7H49 ou départ à 8H30, arrivée Jablonec à 
9H39. Nous viendrons vous chercher au terminus.  
Retour: départ vers Prague le dimanche, soit de Držkov à 13H15 ou à 16H40, soit de Jablonec à 14H ou à 15H. Nous vous y 
conduirons. Vous pouvez bien sûr venir aussi en voiture, parking sécurisé la nuit et gratuit, est disponible pour 5 véhicules. 

À bientôt   


