Sun Pacific College, Cairns
Škola nabízí jazykové kurzy.

Sun Pacific College leží na rozlehlém pozemku jen pár kroků od písečné pláže
Kewarra Beach. Pokud si potřebujete odpočinout od ruchu velkoměsta, přijít na jiné myšlenky
a nasát atmosféru života v ráji, máte jedinečnou příležitost. Areál školy je vybaven tak, že
nemusíte opustit brány školy a utratit jediný dolar navíc. Na kole se snadno dostanete do
turistických oblastí jako je Palm Cove nebo Trinity Beach. Při návštěvě této oblasti byste se
určitě měli vydat do tropického deštného pralesa, potápět se na největším korálovém útesu
světa Great Barrier Reef, navštívit krokodýlí farmu, Tjapukai Aboriginal Cultural Park a další
atrakce.
Tropické zahrady, ovocné stromy, travnaté plochy na slunci i ve stínu a příjemný mořský vánek,
tak je popsán prostor areálu školy. Na tříakrovém pozemku vedle přízemní budovy školy s 10
klimatizovanými prostornými učebnami najdete tři budovy pro ubytování studentů, jídelnu,
kuchyňky pro ty, kteří si rádi vaří sami, dva bazény, vířivku, tělocvičnu, tenisový kurt, hřiště na
košíkovou, cvičnou louku pro golﬁsty, BBQ grily, kinosál, počítačovou laboratoř, studovnu,
prádelnu, kantýnu, parkoviště, recepci. Veškeré sportovní vybavení je k zapůjčení zdarma. WiFi v celém areálu školy je samozřejmostí.

AKTIVITY
Během týdne škola organizuje řadu aktivit pro volný čas studentů. Každý den se něco děje,
zábava končí až ve večerních hodinách. Můžete se těšit na plavání, sportovní turnaje,
promítání, tanec, jógu, potápění, rybaření, ﬁtness, karaoke, lekce vaření, focení, procházky i
výjezd za nákupy. Pokud se rozhodnete pro ubytování ve škole, máte možnost navštěvovat
večerní hodiny angličtiny zdarma.

CENY
Ceny v AUD / týden
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Kurzy

Počet lekcí

Zápisné
Studijní materiály
Obecná angličtina
Cambridge FCE, CAE

20 + 5

12 t.: 13/3, 4/9
10 t.: 27/3, 18/9
- pro starší 18 let

25

OSHC pojištění

Cena
250
10 + 50 vratný depozit
380
3 800/10 t.
4 560/12 t.
51 / měsíc

DALŠÍ PROGRAMY
Volunteer at the Zoo / Local School
Letní kurz pro děti 6-9 let a mládež 10-18 let
Local School Program
Parent and Child
Homestay at Teachers

UBYTOVÁNÍ
Sun Paciﬁc College nabízí vlastní ubytování ve čtyřlůžkových pokojích ve školní rezidenci, která
se nachází v areálu školy. V každém pokoji jsou ubytovaní studenti různých národností a každý
student má svůj osobní prostor s postelí (zajištěné ložní prádlo, polštár i peřina), skříňkou a
psacím stolem. Student si může vařit sám nebo objednat jídlo ve školní jídelně. K dispozici
vybavený kuchyňský kout. Ve studentské rezidenci mají studenti možnost účastnit se různých
aktivit. Běžně lze zajistit i ubytování u místních hostitelských rodin, které žijí téměř přes ulici
v krásných domech se zahradou. Ceny za ubytování jsou včetně stravy. V rezidenci je zajištěná
plná penze, v rodině polopenze během týdne a plná penze o víkendu (oběd ve školní jídelně).
Ceny v AUD

Ubytování
Ubytovací poplatek
Studentská rezidence v areálu školy pro 18+
Hostitelská rodina, JP

Cena
250
245
315

DOPRAVA
Transfer z letiště je za 80 AUD za osobu a cestu.
Webová stránka školy: www.sunpacificcollege.com.au
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