
Jazykový pobyt Turecko 

Po ukončení studia VŠ v létě roku 2011 jsem se rozhodla, že před nástupem do pracovního 

procesu bych ráda absolvovala jazykový kurz angličtiny v zahraničí. Čekaly mě poslední prázdniny a 

chtěla jsem si je tedy náležitě užít. Při rozhodování o destinaci jsem naprosto jistě věděla, že výuku 

chci spojit i s „dovolenou u moře“ a proto jsem se poohlížela po jižních státech Evropy. Velice mě 

překvapilo, když jsem jako jednu z nabídek 

dostala i Turecko. Nejprve jsem si zaklepala na 

čelo: „Učit se anglicky v Turecku?“, ovšem 

zprostředkovatelé kurzu - agentura Czech-us 

mě právě tuto volbu velmi doporučovali, prý se 

jedná o novou moderní školu v překrásné části 

Turecka – městě Fethiye, kde shodou okolností 

žije velká britská komunita, která se na chodu 

školy podílí a poskytuje ubytování v rodinách. 

Tak proč to nezkusit, že. 

 

Na začátku srpna jsem si tedy sbalila kufry a vyrazila na tři neděle na kurz angličtiny kamsi do 

Turecka, konkrétně do města Fethiye, školy English and More (v současné chvíli přejmenovaná na 

International Meditearren University).  Turecko celé mě od prvního okamžiku jen velice pozitivně 

překvapovalo. Nádherná krajina, vysoká úroveň služeb a velice přátelští lidé na každém kroku. Škola 

sídlí v kompletně novém kampusu uprostřed hor, nedaleko nejkrásnější pláže snad celé země. 

Ohromný bazén, klimatizované učebny a 

perfektní zázemí jsou samozřejmostí. 

Výuka angličtiny je na vysoké úrovni, 

lektoři pocházejí z anglicky mluvících zemí 

celého světa. V případě, že chce někdo 

spojit kurz s dovolenou, ať určitě zvolí 

standartní kurz – výuka probíhá pouze 

polovinu dne a druhou můžete do sytosti 

věnovat koupání, cestování a nakupování. 

Pokud ovšem chcete kurz pojmout 

vážněji, doporučuji intenzivní, který jsem 

zvolila i já. Výuka probíhá ve dvou blocích 

denně a času na zábavu je také dost. Ubytování v rodinách se liší podle toho, v jaké části Fethiye 

žijete, nicméně často je na vysoké úrovni. V mém případě se jednalo o vilu s bazénem, umístěnou 

v borovicovém háji uprostřed hor – takže k dokonalosti chybělo opravdu jen málo. 

S celým pobytem v Turecku jsem byla velmi spokojená. Po skončení kurzu jsem si pobyt 

v této zemi ještě protáhla na skutečnou dovolenou a mohu konstatovat, že jsem rozhodně nebyla 

v Turecku naposledy. Tuto univerzitu doporučuji každému, kdo se chce učit anglicky na vysoké úrovni 

v prostředí, které mu svou krásou a vřelostí bude brát dech.  


