
Anglicky na výlete so slovenským lektorom do Budapešti 
 
 

Unikátna výuka s Vašim súkromným lektorom 
 
 

Je to efektívny spôsob učiť sa, spoznávať Európu a navštíviť miesta vo svete, ktoré ste možno ešte nevideli. Naviac, výuka sa 
môže spojiť aj s inými zaujímavými činnosťami ako sú golf, .... Výuka sa zameriava hlavne na komunikáciu  

a je vhodná pre všetkých, ktorí si chcú zlepšiť svoje schopnosti v rozprávaní a počúvaní anglického jazyka bez „klasického 
učebnicového“ systému výuky. 

 

Perla na Dunaji 
 

„Kráľovná na Dunaji“ je synonymom tohto mesta. Pokladá sa za jedno z najkrajších svetových miest s pevnosťami z rímskych 
čias, tureckými kúpeľmi, gotickými a barokovými budovami, aspoň 18-timi múzeami. Je nádherná cez deň a fascinujúca v noci 

s plavbou po Dunaji, prechádzkami po nábreží, nakupovaním na pešej zóne, oddychom v nádhernom mestskom parku s hradom. 
Predstavím Vám toto nádherné mesto, ktoré je vzdialené iba 160 km od Banskej Bystrice a prevediem Vás jeho atrakciami hlavne 

počas víkendov, jedno alebo viacdňovými návštevami s možnosťou ubytovania. Každý výlet bude zameraný na určitú oblasť. 
 

    
Parlament Reťazový most „Matthias“ kostol „Hero“ námestie 

 
 

Kurz - úplné ponorenie 
 
 

Budete úplne ponorení do anglického jazyka od začiatku cesty až po jej koniec. Je to spôsob zlepšiť si svoje jazykové schopnosti v 
krátkom čase. Táto intenzita zaručuje, že urobíte veľký pokrok a získate väčšiu sebadôveru v hovorovej angličtine. Tým, že 

budete neustále riešiť situácie a komunikovať po anglicky v reštauráciách, v aute, vlaku, atď., budete okamžite myslieť 
v angličtine. To znamená, že Vám kurz poskytne vysoko stimulujúci a zaujímavý spôsob učenia. Výuka sa koná na báze jeden 

študent - jeden lektor alebo v malých skupinách v prípade, ak chcete mať so sebou svojich priateľov, rodinu alebo kolegov. Kurzy 
sú určené hlavne pre pokročilých a pre všetky vekové skupiny. 

 

     
Hrad Buda “Fisherman’s” bašta Zoo park „St Stephen’s” bazilika 

 
 

Pružnosť, doprava, ceny, ako ďalej 
 
 

Kurzy sa môžu začať kedykoľvek a dĺžka kurzu nie je obmedzená. Môžem Vás vyzdvihnúť osobným autom kdekoľvek mi poviete a 
odveziem Vás podľa Vašich prianí. Môžeme cestovať aj Vašim vozidlom alebo verejnou dopravou, v tom prípade sú ceny 

zaujímavejšie. V prípade, ak máte záujem, navštívte moju web stránku, kde sa dozviete viac alebo ma kontaktujte, aby sme 
začali spoznávať Európu po anglicky čím skôr.  

 
 

 
Podrobnejšie informácie aj o iných 

intenzívnych kurzoch, výletoch ... na: 
 

 

  

Lektor  
 5-ročný pobyt v Londýne ukončený najvyšším 'Cambridge 

Certificate of Proficiency in English'. 
 Vyučuje od roku 1996. 
 S 'Diploma in English Language Studies'. 

Kontakt 

Ľubomír Balogač One To One, THK 35, 974 04 Banská Bystrica, tel.: 0903 954615 

aj jednodňové kurzy angličtiny 
 

 

 


