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DYNAMIKA – dle hodnocení 2. největší 
a nejrychleji se rozvíjející Au Pair a jazyková 
agentura v ČR a SR.

PROFESIONALITA – profesionální 
team odborníků pracujících vždy rychle 
a precizně, vlastní síť partnerských agentur, 
škol a vzdělávacích organizací.

VLASTNÍ ZKUŠENOST – téměř všichni 
pracovnící COOL teamu mají výborné 
zkušenosti s vlastním dlouhodobým 
pobytem v zahraničí, takže vždy vědí, o čem 
informují.

KOMPLETNÍ SERVIS – od zprostředkování 
účasti v programu po zajištění COOL 
letenek a dohledu na bezproblémový 
průběh pobytu nebo třeba výhodné 
pojištění do zahraničí – se vším Vám rádi 
pomůžeme.

SUPER CENA – výhodná, pevná a HOT! 
Pouze pro své klienty nabízí COOLAGENT
ten nejlepší poměr naší kvality a ceny. 
Kromě toho v případě běžných změn kurzu 
koruny vůči zahraničním měnám nenese 
klient žádné riziko.

COOL PŘÍSTUP – Vaše požadavky a očekávání jsou vždy tou největší 
PRIORITOU, proto neváhejte a dejte nám o nich vědět.  COOLAGENT  
se vždy snaží, abyste byli spokojeni.

PODPORA A POMOC – COOLAGENT poskytuje podporu a pomoc 
v nouzi, každý klient se může obracet na některou z Non Stop Help 
Linek tak dlouho, než bude problém vyřešen.

ONLINE SERVIS – všechny potřebné informace najdete i na 
internetu na www.coolagent.cz/ www.coolagent.sk a to včetně 
možnosti registrace, žádosti o další informace, aktuálních Hot Tipů, 
informacích o novinkách, speciálních nabídkách, slevách atd.

INVESTICE DO BUDOUCNA – klient získá mezinárodní certifikát
o studiu či praxi a pobytu v zahraničí a případně i jiný certifikát dle 
typu programu, školy a studia, absolvovaných zkoušek (TOEFL, 
Cambridge Exams) atd. Náklady na studium v zahraničí mohou být 
v některých případech také odečitatelnou položkou při výpočtu 
daňového základu (nutno konzultovat s daňovým poradcem).

SUPER DÁRKY – slevová karta EURO 26, COOLAGENT Club a další 
slevy a dárky - aktuálně na www.coolagent.cz / 
www.coolagent.sk v sekci Akce COOLAGENT.

ZKUŠENOST
(již od roku 1995) tisíce 

spokojených klientů, kteří 
s COOLAGENT poznali svět, 
naučili se perfektně anglicky, 

německy nebo francouzsky, zís-
kali nezapomenutelné zážitky, 

zkušenosti a našli nové 
přátele častokrát na 

celý život. 

PRO KAŽDÉHO NĚCO – ať jste svobodný/á či máte 
manžela/manželku a děti, ať mluvíte téměř perfektně, 
či jste věčný začátečník, vždy pro Vás najdeme vhodné 
řešení.
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INFO ZDARMA
bezplatná linka:  ČR: 800–1–AGENT  

SR: 0800–1–AGENT
(tj. numericky  ČR: 800–1–24368 

SR: 0800–1–24368) 
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COOLAGENT A VY

ADAM
PRACOVNÍ PRAXE 
V HOTELÍCH VE 
VELKÉ BRITÁNII 

Přeji pěkný den, pobyt 
zatím probíhá bez 

nějakých velkých pro-
blémů až na počáteční 
„stresy“ ohledně příjezdu 
sem je tedy vše OK. Ten 
trajekt na Herm nakonec 
opravdu v těch 22:00 jel, 
takže jsem nemusel shá-
nět ubytování:-) Lidi tady 
jsou fajn a doufám, že to 
tak zůstane i dokonce 
mého pobytu.

IVČA A ERIKA
COOL GREECE

Nedávno sme sa vrátili  
z najkrajšieho gréc-

keho ostrova Zakynthosu, 
nadmieru spokojné a plné 
zážitkov, takže by sme si 
najradšej náš pobyt ešte 
predĺžili :-). Vrelo odpor-
účame a už teraz sa tešíme 
na ďalšie leto, kto vie, 
možno s Coolagent :-).

JAKUB
WORK EXPERIENCE 
BOURNEMOUTH

Dobrý den, jsou to již 
3 měsíce. V červenci 

jsem díky Vám s agentu-
rou Coolagent vyjel do 
Bournemouthu a chtěl 
jsem Vám říci (nejlépe 
osobně), že to bylo moc 
fajn, vše skvěle zařízené a 
prožil jsem spoustu zají-
mavých zážitků. Zasílám 
Vám jako poděkování 
několik fotek, na kterých je 
evidentní jak moc se mi to 
tam líbilo :=) 
Za vše MOC DĚKUJI :=). 
Skvělá práce !! 

KATKA A ELIŠKA
WORK AND 
TRAVEL v USA 

Ahoj budoucí cesto-
vatelé, díky Coo-

lagentu jsem se dostaly 
do USA na program 
WORK and TRAVEL. Bylo 
to naše nejlepší léto v 
životě (po dvou prázdni-
nách v zahraničí). To co 
jsme zažily v USA za čtyři 
měsíce v létě, se někdy 
nezažije ani za celý 
život. Máme tolik nových 
kamarádů a zážitků, že 
na to nikdy nezapomene. 
Takže kdo váhá, určitě 
COOLAGENT a program 
WORK and TRAVEL je 
správná volba! Ničeho se 
nebojte a běžte do všeho 
na plno!

SLÁVKA A MICHAL
WORKING HOLIDAY 
KANADA 

Pozdravujeme Vas z 
kanady :) tymto by 

sme sa chceli podakovat 
a zaslat par info o nas. 
Stale pracujeme na tom 
istom mieste, sme spo-
kojni a asi aj oni s nami 
:) Polrok uz mame za 
sebou. Je tu krasne, sme 
v najkrajsej casti kanady, 
priroda je tu nadherna. 
Zatial sme spoznali skoro 
cely narodny park, banff, 
lake louise, canmore, 
jasper. Ak nam chyba vel-
ke mesto tak odbehneme 
do calgary. Uzivame si to 
tu naplno :)  

VERONIKA
COOL WORK ve 
VELKÉ BRITÁNII 

Ahojky Jarko, daří 
se mi velice dobře, 

v hotelu vše klape jak 
má, pokoj mám vlastní 
s koupelnou a výhle-
dem na oceán,  
kolegové jsou super  
a lidi z hotelu taky :-). 
Zákazníci přátelští, vše 
je busy. Vstává se v 8. 
Končí se max v 11, mezi 
tím máš i čas na kratší 
procházky po okolí - 
sejít kopec na pláž nebo 
se jít projít na druhý cíp 
poloostrova k ostrovu 
Worms head. Je pravda, 
že příjezd byl trochu 
hektický, protože na 
mě měl někdo čekat ve 
Swansea a nikdo tam 
nebyl. Nakonec si pro 
mě dojeli, omluvili se a 
vysvětlili a ve finále jsme 
se tomu i zasmáli :-). 

ELIŠKA a ELIŠKA:)
COOL MALLORCA 

Dobrý den.Je to 
tady super, máme 

dobrou česko-slovenskou 
skupinku lidí a kolegové 
jsou skvělý. Jen teda, 
máme menší pokojík a 
máme docela problém 
se tam vejít, ale už sme si 
tam trošku zvykli.  Asi si 
nemáme naco stěžovat, 
je to tu fakt super !!! 
Do přílohy Vám přidám 
nějaké fotky ať se mrk-
nete, jak se nám tu líbí. 
Tak se mějte hezky v ČR. 
Zdravíme Eliška a Eliška
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Velká Británie/ Veľká Británia 

PODMÍNKY ÚČASTI   
V PROGRAMU:

• Věk: 18 a více let
• Jazykové znalosti: : alespoň 

mírně/středně pokročilá 
znalost angličtiny

• Zkušenosti: z oblasti gastro-
nomie jsou velkou výhodou, 
ale ne podmínkou

• Délka pobytu: 3-12 měsíců

ZAČÁTKY PROGRAMU: 
•	 celoročně

COOL HOTELY UK
Program COOL HOTELY ve 

Velké Británii je super, protože 
přihlásit se můžete celoročně. 

Stačí angličtina na komunikativní 
úrovni a pokud nemáte předchozí 
zkušenosti, nevadí :-) Poskytovatelé 
pracovní praxe nabízejí úvodní 
zaškolení v rámci programu.

*	řídí	se	aktuálními	předpisy	
platnými	v	době	pobytu	ve	
Velké	Británii

MARKÉTA D., PROGRAM COOL HOSPITALITY  nám napsala: 
„S pobytem jsem velmi spokojená, pracuji v malém rodinném Guest 
Housu a jsem spíše součástí rodiny než zaměstnancem. Ještě jednou 
děkuji za zprostředkování tohoto pobytu, určitě Vašich služeb využiji i v 
budoucnosti.“

LONDÝN

Edinburgh

Glasgow

Belfast

Manchester

Liverpool

Birmingham
Cambridge

Cardiff

Bristol

Brighton

POZICE A ODMĚNA:
 9 NABÍZENÉ POZICE: číšník/číšnice, pokojská, 

housekeeping, výpomoc v kuchyni, výpomoc v 
recepci, general assistent, atd.

 9 ODMĚNA: britská hrubá mzda, 5,03 GBP/hod. 
do 20 let, 6,31 GBP/hod. od 21 let *

 9 STRAVA A UBYTOVÁNÍ:  cca 35 – 70 GBP 
/ týdně, zajišťuje poskytovatel praxe nebo 
organizátor programu

 9 LOKALITY:  celá Velká Británie, Skotko, Wales, 
často venkov nebo osamocené oblasti

VÝHODY PROGRAMU:
 9 MOŽNOST UMÍSTĚNÍ  

2 KAMARÁDEK / KAMARÁDŮ 
NEBO PÁRU SPOLEČNĚ

 9 MOŽNOST POBYTU OD  
3 MĚSÍCŮ (I NA LÉTO)

 9 ZDOKONALÍTE SE  
V ANGLIČTINĚ A ZÍSKÁTE 
ZAHRANIČNÍ PRAXI  
DO SVÉHO CV

NÁKLADY:
 9 Programový poplatek:  

od 8.880,- KČ/osoba
 9 Letenka/jízdenka
 9 Připojištění do zahraničí 

(doporučeno)
 9 Kapesné
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PODMÍNKY ÚČASTI   
V PROGRAMU:

• Věk: 18 a více let
• Jazykové znalosti: : ales-

poň základní / mírně po-
kročilá znalost angličtiny

• Zkušenosti: nejsou  
vyžadovány

• Délka pobytu: 3-12 
měsíců

ZAČÁTKY PROGRAMU: 
•	 sklady	oblečení:	většinou	

od	dubna	do	října	nebo	
dle	termínů	aktuálně	vy-
psaných	organizátorem

•	 potravinové	sklady:	dle 
termínů	aktuálně	vypiso-
vaných	organizátorem

T ento program je vhodný pro klienty, 
kteří mají jen základní znalost 
angličtiny. A navíc je možné zajistit 

stejnou lokalitu i pro skupinku zájemců :-)
P rogram do skladů s potravinami je vhodný 

pro ty zájemce, pro něž je důležité zlepšení 
v angličtině i výše odměny a nevadí jim 

práce v chladnějším prostředí. 

POZICE A ODMĚNA:
 9 NABÍZENÉ POZICE: praxe ve skladu: balení zboží, 

skenování štítků atd. 
 9 ODMĚNA:  nástupní odměna: denní 6,31 GBP/hodina, 

noční 6,63 GBP/hodina 
 9 SYSTÉM SMĚN:  4 dny praxe, 4 dny volna po 12 hodinách a 

nebo 5 dní praxe a 2 dny volna po 8 hodinách 
(dle	předpisů	platných	ve	Velké	Británii)

 9 STRAVA: vlastní
 9 UBYTOVÁNÍ: zajištěno organizátorem  

programu - 70 GBP / týden
 9 LOKALITY:  Warrington, Corby atd. dle aktuální nabídky 

organizátora

VÝHODY PROGRAMU:
 9 MOŽNOST UMÍSTĚNÍ 2 KAMARÁDEK / KAMARÁDŮ 

NEBO PÁRU SPOLEČNĚ

NÁKLADY:
 9 Programový poplatek: od 6.880,- KČ  / osoba
 9 Ubytování, depozit, poplatek RK
 9 Letenka/jízdenka
 9 Připojištění do zahraničí (doporučeno)
 9 Kapesné

POZICE A ODMĚNA:
 9 NABÍZENÉ POZICE: skladník ve skladu s potravinami
 9 ODMĚNA:  Po-Pá: den: 7 GBP/hod, noc: 8,50 GBP/hod  

So-Ne: den: 8,75 GBP/hod, noc: 9,50 GBP/hod
 9 SYSTÉM SMĚN:  doba výkonu praxe 5-6 dní v týdnu,  

9,5 hod/den, možnost přesčasů  
(dle	předpisů	platných	ve	Velké	Británii)

 9 STRAVA: vlastní
 9 UBYTOVÁNÍ: zajištěno organizátorem  

programu - 70 GBP / týden
 9 LOKALITY:  Rugby atd., podle aktuální nabídky 

organizátora

VÝHODY PROGRAMU:
 9 MOŽNOST UMÍSTĚNÍ 2 KAMARÁDEK / KAMARÁDŮ 

NEBO PÁRU SPOLEČNĚ

NÁKLADY:
 9 Programový poplatek: od 6.880,- KČ  / osoba
 9 Ubytování, depozit, poplatek RK
 9 Letenka/jízdenka
 9 Připojištění do zahraničí (doporučeno)
 9 Kapesné

COOL	BALÍRNY	OBLEČENÍ 
VELKÁ BRITÁNIE

COOL POTRAVINOVÉ SKLADY
VELKÁ BRITÁNIE

Velká Británie/ Veľká Británia 

LUKÁŠ A MAGDA, PROGRAM COOL BALÍRNY UK nám napsali: 
„Děkujeme za zprostředkování výborného léta, plného dobrodružství  
v nové zemi, nových kontaktů a pracovních zkušeností. Práce je jednodu-
chá a manažeři i teamleadeři jsou velmi ochotní, takže se domluví i lidé, 
kteří sem jedou se znalostí angličtiny na úrovni: „I have doma psa.:-) “
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PODMÍNKY ÚČASTI   
V PROGRAMU:

• Věk: 18 a více let
• Jazykové znalosti: alespoň  

mírně / středně pokročilá znalost 
angličtiny

• Zkušenosti: z oblasti  
gastronomie jsou velkou  
výhodou, ale ne podmínkou

• Délka pobytu: min. 3-6 měsíců

ZAČÁTKY PROGRAMU: 
•	 celoročně	dle	termínů	aktuálně	

vypsaných	organizátorem

PODMÍNKY ÚČASTI   
V PROGRAMU:

• Věk: 18 a více let
• Jazykové znalosti: alespoň  

mírně / středně pokročilá 
znalost angličtiny

• Zkušenosti: z oblasti 
gastronomie jsou velkou 
výhodou, ale ne podmínkou

• Délka pobytu: min.  
16 týdnů 

ZAČÁTKY PROGRAMU: 
•	 celoročně	dle	termínů	 

aktuálně	vypsaných	 
organizátorem

T ento program je vhodný pro zájemce, 
kteří chtějí před samotným začátkem 
programu absolvovat přípravný WORK 

PREPARATION KURZ v délce 30 hodin týdně. 
Zájemce se v kurzu naučí potřebné úkony - jak 
správně obsluhovat, prostírání stolů, přípravu 
exotických koktejlů atd., aby snadněji zvládl 
nástup na pracovní praxi v cizím prostředí.

T ento program je vhodný pro zájemce, 
kteří chtějí před samotným začátkem 
programu absolvovat přípravný 

JAZYKOVÝ KURZ v délce 20 lekcí týdně nebo 
navštěvovat kurzy angličtiny po dobu pracovní 
praxe 2 x 2 lekce týdně. 

POZICE A ODMĚNA:
 9 NABÍZENÉ POZICE: číšník/číšnice, pokojská,housekeeping, 

výpomoc v kuchyni, výpomoc na recepci, general assistant, atd. 
 9 ODMĚNA:  min. britská hrubá mzda, 5,03 GBP/hod. do 20 

let, 6,31 GBP/hod. od 21 let *.
 9 STRAVA A UBYTOVÁNÍ: od 70 GBP / týdně, více variant 
 9 LOKALITY: Bournemouth a blízké okolí
 9 DOBA VÝKONU PRAXE: průměrně 25 hodin/týden

VÝHODY PROGRAMU:
 9 MOŽNOST CESTOVÁNÍ 2 KAMARÁDEK / KAMARÁDŮ 

NEBO PÁRU SPOLEČNĚ
 9 MOŽNOST POBYTŮ OD 3 MĚSÍCŮ (I PŘES LÉTO)
 9 ZDOKONALÍTE SE V ANGLIČTINĚ A ZÍSKÁTE 

ZAHRANIČNÍ PRAXI DO SVÉHO CV

NÁKLADY:
 9 Programový poplatek: od 26.880 KČ/osoba osoba 

(včetně ubytování, polopenze a přípravného kurzu po 
dobu prvních dvou týdnů)

 9 Letenka/jízdenka
 9 Připojištění do zahraničí (doporučeno)
 9 Kapesné

POZICE A ODMĚNA:
 9 NABÍZENÉ POZICE: číšník / číšnice, pokojská,housekeeping, 

výpomoc v kuchyni, výpomoc na recepci, general assistant, atd. 
 9 ODMĚNA:  min. britská hrubá mzda, 5,03 GBP/hod.  

do 20 let, 6,31 GBP / hod. od 21 let *.
 9 STRAVA A UBYTOVÁNÍ: od 70 GBP / týdně, více variant 
 9 LOKALITY: Bournemouth a blízké okolí v případě typu 

programu se studiem po celou dobu pobytu nebo celá 
Velká Británie v případě programu se studiem před 
začátkem pracovní praxe

VÝHODY PROGRAMU:
 9 MOŽNOST CESTOVÁNÍ 2 KAMARÁDEK / KAMARÁDŮ 

NEBO PÁRU SPOLEČNĚ
 9 MOŽNOST DÉLKY PROGRAMU  

OD 16 TÝDNŮ I PŘES LÉTO
 9 ZDOKONALÍTE SE V ANGLIČTINĚ A ZÍSKÁTE 

ZAHRANIČNÍ PRAXI DO SVÉHO CV 

NÁKLADY:
 9 Programový poplatek: od 14.880 KČ/osoba
 9 Ubytování, depozit
 9 Letenka/jízdenka
 9 Připojištění do zahraničí (doporučeno)
 9 Kapesné

STUDIUM A PRAXE I.
VELKÁ BRITÁNIE

STUDIUM A PRAXE II. 
VELKÁ BRITÁNIE

*	řídí	se	aktuálními	předpisy	platnými	v	době	pobytu	ve	Velké	Británii

Velká Británie/ Veľká Británia 

ILONA Š. nám napsala: 
„Převelice ráda bych si to v Bournemouth 
a v Poolu ještě prodloužila, protože jsem 
měla nádherné léto, byla to paráda! :-)
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Řecko/ Grécko 

PODMÍNKY ÚČASTI   
V PROGRAMU:

• Věk: 18 a více let
• Jazykové znalosti: alespoň 

středně pokročilá znalost ang-
ličtiny

• Zkušenosti: z oblasti gastro-
nomie jsou velkou výhodou; 
pokud zájemce zkušenosti nemá, 
programový koordinátor ověří 
možnost účasti na základě živo-
topisu zájemce

• Délka pobytu: min. 3-4 měsíce

ZAČÁTKY PROGRAMU: 
•	 každoročně	duben	-	červenec

COOL GREECE
Program PRACOVNÍ PRAXE  

V ŘECKU je vhodný pro všechny 
uchazeče se středně pokročilou 

znalostí angličtiny, kteří chtějí získat 
praxi v oblasti gastronomie. Výhodou je, 
že studenti hotelových škol a obchodních 
akademií si mohou v případě zájmu tuto 
praxi započítat do povinné školní praxe*. 

POZICE A ODMĚNA:
 9 NABÍZENÉ POZICE: číšník / číšnice, pokojská, 

housekeeping, výpomoc v kuchyni, výpomoc na 
recepci, atd.

 9 ODMĚNA: 400 EUR / měsíc + 50 EUR / měsíc 
na konci pobytu jako bonus při dodržení délky 
pobytu. 

 9 STRAVA A UBYTOVÁNÍ: zajištěno 
poskytovatelem praxe ZDARMA

 9 LOKALITY:  Kos, Rhodos, Zakynthos, Kréta, 
Thasos, pobřežní lokality atd.

VÝHODY PROGRAMU:
 9 MOŽNOST UMÍSTĚNÍ 2 I 3 KAMARÁDEK /

KAMARÁDŮ SPOLEČNĚ
 9 ZDOKONALÍTE SE V ANGLIČTINĚ A ZÍSKÁTE 

ZAHRANIČNÍ PRAXI DO SVÉHO CV
 9 NONSTOP HELP-LINKA

NÁKLADY:
 9 Programový poplatek: od 4.880 KČ/osoba
 9 On-line hotelový kurz (v případě, že zájemce 

nenavštěvuje školu hotelového typu): 1.800 KČ
 9 Letenka/jízdenka
 9 Připojištění do zahraničí  

(doporučeno)
 9 Kapesné

HANKA A MARTA nám napsaly: 
„Zdravime Coolagenty v Brně, máme se tady jako doma, nic nam tady 
nechybí, poloha hotelu je úžasná, mame totiž všude blízko, jak k moři tak 
k památkám. volný čas nejraději trávíme u moře, je fakt krásné, lidi jsou 
taky super, hlavně ti co tady pracují na stálo.“

GEIA 
SOU!

Iraklio

Kerkyra

ATÉNY

Lamia

Lamia

Tripoli

Kasani

LarisaIoannina

Thessaloniki

Komotini

*	dle	podmínek	Vaší	školy
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PODMÍNKY ÚČASTI   
V PROGRAMU:

• Věk: 18 a více let
• Jazykové znalosti: min. mírně 

pokročilá znalost španělštiny 
nebo středně pokročilá znalost 
angličtiny + základy španělštiny 
(je doporučeno naučit se před 
odjezdem alespoň základní fráze) 

• Zkušenosti: z oblasti  
gastronomie jsou výhodou,  
ale ne podmínkou

• Délka pobytu: min. 2 měsíce

ZAČÁTKY PROGRAMU: 
•	 celoročně

MADRID

Valencia

Bilbao

Sevilla

Cádiz

Malaga

Barcelona

Allicante

Španělsko / Španielsko 

Program COOL SPAIN je ideální 
pro ty, kteří se chtějí zlepšit 
ve dvou jazycích zároveň – 

angličtině a španělštině. Uchazeči 
musí mít buď min. mírně pokročilou 
španělštinu nebo středně pokročilou 
angličtinu + základy španělštiny. 

POZICE A ODMĚNA:
 9 NABÍZENÉ POZICE: číšník / číšnice, pokojská, 

housekeeping, výpomoc v kuchyni, výpomoc  
v recepci, general assistant, atd.

 9 ODMĚNA: 100 EUR / týden 
 9 STRAVA A UBYTOVÁNÍ: zajištěno 

poskytovatelem praxe ZDARMA
 9 LOKALITY:  Mallorca, Menorca, pobřeží 

Španělska 

VÝHODY PROGRAMU:
 9 MOŽNOST UMÍSTĚNÍ PÁRŮ NEBO 

KAMARÁDEK / KAMARÁDŮ SPOLEČNĚ
 9 ZDOKONALÍTE SE V ANGLIČTINĚ I 

ŠPANĚLŠTINĚ A ZÍSKÁTE ZAHRANIČNÍ 
PRAXI DO SVÉHO CV

 9 VHODNÉ I PRO NESTUDENTY
 9 NONSTOP HELP-LINKA

NÁKLADY:
 9 Programový poplatek: od 11.880 KČ/osoba
 9 Letenka/jízdenka
 9 Připojištění do zahraničí (doporučeno)
 9 Kapesné

COOL SPAIN

JIRKA L., PROGRAM COOL SPAIN  nám napsal: 
Španělé jsou velice přátelští a otevření, a každého, kdo má rád dobro-
družství natolik, aby vycestoval na několik měsíců pracovat do cizí země, 
mají rádi. Pro našeho šéfa jsme byli něco jako rodina, bral nás tak na různé 
výlety a poznali jsme mnoho zajímavých míst, Palmu, Manacor, Formen-
tor, Canyamel...
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Itálie / Taliansko

PODMÍNKY ÚČASTI  V PROGRAMU:

• Věk: 18 a více let
• Jazykové znalosti: min. základní 

znalost italštiny a k tomu středně 
pokročilá angličtina

• Zkušenosti: z oblasti gastronomie 
jsou výhodou, ale ne podmínkou

• Délka pobytu:	min.	2 měsíce

ZAČÁTKY PROGRAMU: 
•	 v	letní	sezoně

COOL ITALY
Program COOL ITALY je vhodný 

pro zájemce se znalostí italštiny, 
kteří mají zároveň zájem 

absolvovat po příjezdu přípravný 
jazykový kurz. Programu je možné 
zúčastnit se i bez jazykového kurzu.  

POZICE A ODMĚNA:
 9 NABÍZENÉ POZICE: číšník/číšnice, pokojská, 

housekeeping, výpomoc v kuchyni, výpomoc na 
recepci, atd.

 9 ODMĚNA: 200–400 EUR/měsíc 
 9 STRAVA A UBYTOVÁNÍ: zajištěno 

poskytovatelem praxe ZDARMA
 9 LOKALITY: většinou Gallipolli, Santa Maria di 

Leuca, Otranto, Pascara, Costa del Salento, Rome.

VÝHODY PROGRAMU:
 9 ZDOKONALÍTE SE V ITALŠTINĚ A ZÍSKÁTE 

ZAHRANIČNÍ PRAXI DO SVÉHO CV 
 9 PRO STUDENTY I NESTUDENTY

NÁKLADY:
 9 Programový poplatek: od 16.880 KČ 

(bez jazykového kurzu)
 9 Programový poplatek: od 28.880 KČ  

(s jazykovým kurzem a ubytováním  
po dobu 2 týdnů)

 9 Letenka/jízdenka
 9 Připojištění do zahraničí (doporučeno)
 9 Kapesné

ANDREA, PROGRAM COOL ITALY nám napsala: 
Takže ako bolo: som rada že som tam mohla ísť. Podučila som sa trošku 
taliančinu (menej síce ako som myslela že sa naučím, ale aj tak stačilo).
Bolo tam krásne, promenáda, mestečko a vynikajúca zmrzlina :) Teraz keď 
je po všetkom, som veľmi rada, že som sa na to dala.

ŘÍM

Neapol

Palermo

Florencie

Bologna

Turín

Miláno

Trento

Benátky
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PODMÍNKY ÚČASTI   
V PROGRAMU:

• Věk: 18 a více let
• Jazykové znalosti: min. základní 

znalost portugalštiny a k tomu 
středně pokročilá angličtina 

• Zkušenosti: z oblasti  
gastronomie jsou výhodou,  
ale ne podmínkou

• Délka pobytu: min. 2 měsíce

ZAČÁTKY PROGRAMU: 
•	 v	letní	sezoně

Portugalsko

Program COOL PORTUGAL je 
vhodný pro zájemce se znalostí 
portugalštiny, kteří mají zároveň 

zájem absolvovat po příjezdu přípravný 
jazykový kurz. Programu je možné 
zúčastnit se i bez jazykového kurzu.  

POZICE A ODMĚNA:
 9 NABÍZENÉ POZICE: číšník / číšnice, pokojská, 

housekeeping, výpomoc v kuchyni, výpomoc  
v recepci, atd.

 9 ODMĚNA: 150-400 EUR / měsíc 
 9 STRAVA A UBYTOVÁNÍ: zajištěno 

poskytovatelem praxe ZDARMA
 9 LOKALITY: celé Portugalsko  

VÝHODY PROGRAMU:
 9 ZDOKONALÍTE SE V PORTUGALŠTINĚ  

A ZÍSKÁTE ZAHRANIČNÍ PRAXI DO SVÉHO CV 
 9 PRO STUDENTY I NESTUDENTY

NÁKLADY:
 9 Programový poplatek: od 15.880 KČ  

(bez jazykového kurzu)
 9 Programový poplatek:  

od 27.880 KČ  
(s jazykovým kurzem  
a ubytováním  
po dobu 2 týdnů)

 9 Letenka / jízdenka
 9 Připojištění  

do zahraničí  
(doporučeno)

 9 Kapesné

COOL PORTUGAL

Braga

Vila Real

Bragança

Porto

Aveiro Viseu

Guarda
Coimbra

Leiria

Santarém

Portalegre

Évora

Beja

Faro
Funchal

Castelo Branco

LISABON

BOM
DIA!
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Francie / Francúzsko

COOL FRANCE
P rogram COOL FRANCE je 

skvělá příležitost pro zájemce 
se znalostí francouzštiny. Po 

Vašem příjezdu do Francie partnerská 
agentura (organizátor) zorganizuje 
pohovory s poskytovateli pracovní 
praxe na základě Vašeho životopisu. 
Po potvrzení konkrétní pozice v 
rámci programu dostanete veškeré 
informace o pozici, odměně, počtu 
hodin výkonu praxe týdně atd. 

POZICE A ODMĚNA:
 9 NABÍZENÉ POZICE: hlavně v oblasti 

hotelnictví, cateringu a obchodu 
 9 ODMĚNA: minimální 9,40 € za hodinu,  

měsíčně cca 1100 - 1400 € 
 9 STRAVA A UBYTOVÁNÍ: vlastní nebo zajištěné 

organizátorem, náklady na ubytování se 
pohybují 400-600 € / měsíc

 9 LOKALITY:  kdekoliv v rámci Francie

VÝHODY PROGRAMU:
 9 ZDOKONALÍTE SE VE FRANCOUZŠTINĚ  

A ZÍSKÁTE ZAHRANIČNÍ PRAXI DO SVÉHO CV 
 9 VHODNÉ I PRO NESTUDENTY

NÁKLADY:
 9 Programový poplatek: od 18.880 KČ  / osoba
 9 Letenka/jízdenka
 9 Připojištění do zahraničí (doporučeno)
 9 Ubytování, depozit, kapesné na první měsíc

BON-
JOUR!

PODMÍNKY ÚČASTI   
V PROGRAMU:

• Věk: 18 a více let
• Jazykové znalosti: komunikativní 

znalost francouzštiny
• Délka pobytu: min. 2 měsíce

ZAČÁTKY PROGRAMU: 
•	 v	letní	sezoně

KORSIKA

PAŘÍŽ

Lyon
Bordeaux

Nantes

Tours
Strasbourg

MarseilleToulousse

Rennes

Nice
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USA

PODMÍNKY ÚČASTI   
V PROGRAMU:

• Věk: 18 a více let
• Jazykové znalosti: alespoň 

středně pokročilá znalost 
angličtiny

• Zkušenosti: z oblasti gastrono-
mie jsou velkou výhodou

• Délka pobytu: min. 3-4 měsíce
• student VŠ nebo VOŠ 

ZAČÁTKY PROGRAMU: 
•	 každoročně	duben	-	červen

WORK AND TRAVEL USA

U rčitě víte, o co jde! O skvělou 
příležitost jak legálně žít, 
pracovat, cestovat a bavit se na 

území Spojených států amerických, 
poznat nová místa, získat nové přátele, 
zažít neocenitelnou zkušenost z praxe 
v zahraničí a ještě si třeba přivézt domů 
slušnou finanční dotaci pro své další 
studium nebo cokoli jiného :-). 

NA VÝBĚR JSOU DVA TYPY PROGRAMŮ*:

 9 Pozici pracovní praxe si zajistí zájemce sám.
 9 Pozici zajistí organizátor programu předem.

POZICE A ODMĚNA:
 9 NABÍZENÉ POZICE: v hotelích, restauracích, 

zábavních parcích, národních parcích atd. 
 9 ODMĚNA: cca 7,25 – 12 USD / hodina 
 9 STRAVA: v době výkonu praxe většinou 

zdarma zajištěna poskytovatelem praxe 
 9 UBYTOVÁNÍ: cca 300 – 400 USD / měsíc
 9 LOKALITY:  kdekoliv v rámci USA

VÝHODY PROGRAMU:
 9 MOŽNOST UMÍSTĚNÍ 2-3 KAMARÁDEK/

KAMARÁDŮ NEBO PÁRŮ SPOLEČNĚ
 9 ZDOKONALÍTE SE V ANGLIČTINĚ A ZÍSKÁTE 

ZAHRANIČNÍ PRAXI DO SVÉHO CV

NÁKLADY:
 9 Programový poplatek: od 450 USD / osoba
 9 Povinné pojištění 180 USD
 9 Poplatek sevis fee 35 USD
 9 Poplatek za vízum J-1 160 USD
 9 Letenka
 9 Ubytování, depozit
 9 Kapesné

KATKA A ELIŠKA, PROGRAM WORK AND TRAVEL  nám napsaly: 
Bylo to naše nejlepší léto v životě (po dvou prázdninách v zahraničí). To 
co jsme zažily v USA za čtyři měsíce v létě, se někdy nezažije ani za celý 
život. Pracovaly jsme na to, abychom mohly uskutečnit naše cestovatel-
ské plány. 

WASH.

OREG.
IDAHO

MONT.

WYO.

NEV.

CALIF.

UTAH

ARIZ.
N. MEX.

TEX.

OKLA.

KANS.

NEBR.

S.DAK.

N.DAK. MINN.

IOWA

MO.

ARK.

LA.
MISS. ALA.

TENN.

KY.

ILL. IND.

WIS.

MICH.

OHIO
PA.

N.Y.

MD.

VT.
N.H.

ME.

MASS.

CONN.
RI.

DEL.
N.J.

VA.W.VA.

N.C.

GA.

S.C.

FLA.

COLO.
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Kanada

PODMÍNKY ÚČASTI   
V PROGRAMU:

• Věk: 18 a více let
• Jazykové znalosti: alespoň středně 

pokročilá znalost angličtiny
• Zkušenosti: z oblasti gastronomie jsou 

velkou výhodou
• Délka pobytu: min. 3-4 měsíce

ZAČÁTKY PROGRAMU: 
•	 každoročně	duben	-	červenec

COOL CANADA
Program COOL WORK 

EXPERIENCE CANADA je 
vhodný pro zájemce o program v 

mimo-evropské lokalitě, ale zároveň s 
podporou partnerské agentury. Můžete 
si vybrat ze dvou typů programu – se 
zajištěním pozice předem nebo si ji 
můžete najít až na místě.

NA VÝBĚR JSOU DVA TYPY PROGRAMŮ:
BASIC: u tohoto programu si zájemce hledá pozici 
sám až po příletu do Kanady. Od partnerské 
agentury (organizátora) získá seznam poskytovatelů 
pracovní praxe, které může kontaktovat. 

FULL: u tohoto typu programu partnerská agentura 
(organizátor) garantuje nalezení pozice většinou 
ještě před příjezdem do Kanady. 

POZICE A ODMĚNA:
 9 NABÍZENÉ POZICE: číšník / číšnice, pokojská, 

housekeeping, výpomoc v kuchyni, výpomoc v 
recepci, praxe v lyžařských resortech, general 
assistant, atd. 

 9 ODMĚNA: cca 9,75 – 11 CAD / hodina 
 9 STRAVA: cca 200 – 300 CAD / měsíc 
 9 UBYTOVÁNÍ: cca 300 – 400 CAD / měsíc
 9 LOKALITY:  Basic program – města Toronto, 

Vancouver a blízké okolí 
Full program – spíše resorty Whistler atd. 

VÝHODY PROGRAMU:
 9 MOŽNOST UMÍSTĚNÍ 2 KAMARÁDEK /

KAMARÁDŮ NEBO PÁRU SPOLEČNĚ
 9 ZDOKONALÍTE SE V ANGLIČTINĚ A ZÍSKÁTE 

ZAHRANIČNÍ PRAXI DO SVÉHO CV

NÁKLADY:
 9 Programový poplatek: od 10.880 KČ / osoba
 9 Letenka
 9 Pojištění do zahraničí 
 9 Ubytování, kapesné

LINDA, WORKING HOLIDAY KANADA nám napsala: 
Až keď sa pozriem na fotky si zakaždým uvedomím, koľko času už pre-
behlo, kde všade som bola a čo som zažila. Vancouver je naozaj úžasné 
mesto. Keby som sa mala rozhodnúť znovu, tak by som asi moje rozhod-
nutie ísť do Vancouveru nemenila.
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Kanada

T ento program je určený pro klienty, 
kteří mají zájem zkombinovat 
pracovní praxi se studiem. Minimální 

délka programu je 6 měsíců. 

NA VÝBĚR JSOU DVA TYPY PROGRAMŮ:
BASIC: u tohoto programu si zájemce hledá pozici 
sám až po příletu do Kanady. Od partnerské agentury 
(organizátora) získá seznam poskytovatelů pracovní praxe, 
které může kontaktovat. 

FULL: u tohoto typu programu partnerská agentura 
(organizátor) garantuje nalezení pozice většinou ještě před 
příjezdem do Kanady. 

SLÁVKA A MICHAL, WORKING HOLIDAY KANADA  nám napsali: 
Je tu krasne, sme v najkrajsej casti kanady, priroda je tu nadherna. Zatial 
sme spoznali skoro cely narodny park, banff, lake louise, canmore, jasper. 
Ak nam chyba velke mesto tak odbehneme do calgary. Uzivame si to tu 
naplno :) 

POZICE A ODMĚNA:
 9 NABÍZENÉ POZICE: číšník / číšnice, pokojská, 

housekeeping, výpomoc v kuchyni, výpomoc v recepci, 
praxe v lyžařských resortech atd. 

 9 ODMĚNA: cca 9,75 – 11 CAD / hodina 
 9 STRAVA: cca 200 – 300 CAD / měsíc 
 9 UBYTOVÁNÍ: cca 300 – 400 CAD / měsíc
 9 LOKALITY:  Basic program – města Toronto, Vancouver 

a blízké okolí 
Full program – spíše resorty Whistler atd. 

VÝHODY PROGRAMU:
 9 MOŽNOST CESTOVÁNÍ 2 KAMARÁDEK / KAMARÁDŮ 

NEBO PÁRU SPOLEČNĚ
 9 MOŽNOST POBYTŮ OD 3 MĚSÍCŮ (I PŘES LÉTO)
 9 MOŽNÉ RŮZNÉ KOMBINACE, NAPŘ. 3 měsíce studium 

+ 3 měsíce praxe nebo 1 měsíc full-time studium  
a potom part-time praxe + part-time studium apod. 

NÁKLADY:
 9 Programový poplatek: od 52.000,- KČ / osoba (včetně 

školného, bez ubytování)
 9 Letenka
 9 Pojištění do zahraničí 
 9 Ubytování, kapesné

STUDIUM A PRAXE
KANADA

OTTAWA
Calgary

WInnipeg

Vancouver

Victoria Montreál

Toronto
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Derby

Perth

Alice Springs

Brisbane

Sydney

Melbourne

CANBERRA

Austrálie

A ustrálie! Exotická, vzdálená, přítažlivá. Pro 
středoevropana zajímavá nejvíce svým 
podnebím, nádherným mořem, vzrušující 

přírodou a přátelskými lidmi. A pro zájemce 
z ČR a SR nabízí Austrálie i výborné možnosti 
dostupného legálního studia a legální práce.  

Tento program je určený pro ty zájemce, kteří se chtějí v průběhu 
pobytu zdokonalit v angličtině nebo odborném směru a zároveň 
získat pracovní praxi. Podmínkou je studium jazykového nebo 
odborného kurzu, které umožňuje získat pracovní povolení na 20 
hodin / týdně během semestru a povolení na plný úvazek v době 
prázdnin. 
COOLAGENT má přímo v Sydney partnerskou kancelář, kde pra-
cují Češi a Slováci a jednou týdně se zde koná popříletová
orientace pro účastníky, kteří nově přicestovali. Zájemci se zde 
dozví vše potřebné – jak si najít vlastní ubytování, jak si vyřídit
pracovní a studijní formality, jak levně cestovat a jak si co nejrych-
leji najít práci. Partnerská agentura zájemcům také zřídí TFN – tax 
file number a bankovní účet.

POZICE A ODMĚNA: 

 9 Pozici si účastnící programu hledají sami po příletu;  
některé školy nabízí asistenční balíčky, které je však 
potřebné objednat s předstihem.

 9 Průměrná odměna se pohybuje okolo 8-15 AUD / hod., 
záleží na druhu pozice.

UBYTOVÁNÍ:
Většina studentů si na začátku pobytu hradí ubytování v 
hostitelských rodinách, COOLAGENT doporučuje svým klientům 
zajistit si ho aspoň na prvních 14 dnů, příp. 3-4 týdny. Během tohoto 
období se dostatečně zorientujete na to, abyste se rozhodli, zda Vám 
víc vyhovuje bydlení v hostitelské rodině, v hotelu, hostelu nebo si 
radši pronajmete pokoj či apartmán s jinými studenty. Hostitelská 
rodina je nejvhodnějším řešením na první týdny, protože můžete 
zažít i pravou australskou rodinu, její zvyky a kulturu.

COOL AUSTRÁLIE

VÍZUM:

V COOLAGENT děláme všechno proto, aby vyřízení formalit
bylo jednoduché, rychlé a samozřejmě kladné. Rezervaci Vašeho
studijního pobytu a ubytování vyžádáme na počkání nebo
v průběhu několika hodin. Do Austrálie můžete vycestovat na
turistické nebo studentské vízum. Turistické vízum Vás opravňu-
je studovat na jakékoliv australské škole po dobu maximálně
3 měsíců. Naopak výhodou studentského víza je to, že s jeho
udělením získáváte i možnost požádat o pracovní povolení.
Získání víza je jednou ze základních podmínek úspěšného vyces-
tování do Austrálie. Studentské vízum je oblíbené hlavně proto, 
že po vyřízení formalit po příletu má student možnost pracovat 
na poloviční úvazek – 20 hodin týdně, a na „full-time“ během 
oficiálních školních prázdnin.

JANA B., PROGRAM WORK AND TRAVEL  nám napsala: 
Austrálie s COOLAGENT byla pro mě neuvěřitelnou zkuše-
ností. Kromě studia angličtiny jsme si mohli vyzkoušet praco-
vat v cizí zemi, cestovat po nádherném pobřeží a vychutnat 
si všechny krásy této přátelské země. Bydleli jsme kousek 
od proslulé Bondi Beach, kde jsme zároveň i pracovali, takže 
z práce jsme si často chodili zaplavat nebo zasurfovat :-) 
COOLAGENT nám vyřídil veškeré náležitosti, takže začátek 
proběhl naprosto hladce :-)
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Austrálie

POZICE A ODMĚNA:
 9 pozici si zájemci hledají sami po příletu nebo předem na 

internetu
 9 novozélandská hrubá mzda 13,5 NZD/hod. (od 1.4.2012)

VÝHODY PROGRAMU:
 9 MOŽNOST CESTOVÁNÍ 2 KAMARÁDEK/KAMARÁDŮ 

NEBO PÁRU SPOLEČNĚ
 9 ZDOKONALÍTE SE V ANGLIČTINĚ A ZÍSKÁTE 

ZAHRANIČNÍ PRAXI DO SVÉHO CV  

NÁKLADY:
 9 vízový poplatek ambasádě: 165 NZD
 9 zpáteční letenka od 25.000,- KČ
 9 zdravotní pojištění od 11.000,- KČ / 12 měsíců
 9 poplatek agentuře za vyřízení víza 990,- KČ

PODMÍNKY ÚČASTI   
V PROGRAMU:

• Věk: 18 a více let
• Délka pobytu: od 4 týdnů
• schopnost pokrýt náklady 

během pobytu
 
ZAČÁTKY PROGRAMU: 
•	 celoročně,	nejčastěji	na	pod-

zim	nebo	v	zimě,	kdy	je	 
v	Austrálii	jaro/	léto.

PODMÍNKY ÚČASTI V PROGRAMU:

• Věk:	18-35	let	včetně
•	 občan	ČR	nebo	mít	trvalý	pobyt	v	ČR 

FINANČNÍ KRYTÍ 

•	 prokázat	min.	4200 NZD	na	pokrytí	nákladů	
do	začátku,	dále	mít	rezervaci	zpáteční	
letenky	a	zaplacené	pojištění	do	zahraničí

• Vízový poplatek ambasádě: 165 NZD

VÝHODY PROGRAMU:
 9 MOŽNOST CESTOVÁNÍ 2 KAMARÁDEK / 

KAMARÁDŮ NEBO PÁRU SPOLEČNĚ
 9 ZDOKONALÍTE SE V ANGLIČTINĚ A 

ZÍSKÁTE ZAHRANIČNÍ PRAXI DO SVÉHO CV 
 9 KE STUDIJNÍMU VÍZU ZÍSKÁVÁTE 

MOŽNOST LEGÁLNĚ PRACOVAT PO 
VYŘÍZENÍ PŘÍSLUŠNÝCH FORMALIT: 
„PART-TIME“ = 20 HODIN TÝDNĚ PO 
DOBU STUDIA A „FULL-TIME“ = 40 
HODIN TÝDNĚ PO DOBU PRÁZDNIN (ŘÍDÍ 
SE PLATNÝMI AUSTRALSKÝMI ZÁKONY).

NÁKLADY:
 9 školné od 1 250 AUD / 10 týdnů
 9 povinné pojištění OSHC od 35 AUD/měsíc
 9 poplatek za vízum 445 EUR od 1.1.2013
 9 letenka od 25.000,- KČ / zpáteční
 9 lékařská prohlídka cca 2.000,- KČ  

– pokud zájemce žil za posledních 5 let 
déle než 3 měsíce v zahraničí

Nový Zéland

COOL NOVÝ ZÉLAND

P rogram je určen studentům i nestudentům 
do 35 let včetně, kteří chtějí získat 
zkušenosti a poznat Nový Zéland, kulturu 

a obyvatele. Pozici si zájemci hledají až na místě 
nebo dopředu na internetu.  
Working holiday víza – pro zájemce od 18 do 35 
let, kteří chtějí legálně pracovat na Novém Zélandu 
až 12 měsíců. 

Auckland

Christchurch

WELLINGTON
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Au Pair

COOLAGENT AU PAIR
P ro mladé lidi je zde dnes již zcela běžná a přirozená 

možnost, jak žít delší dobu legálně v zahraničí a získat 
perfektní znalost cizího jazyka. Au Pair – i díky COOLAGENT, 

– již dávno není jen dívka k dětem, ale především skvělá zkušenost 
do života, možnost zažít dobrodružství, zkusit jiný životní styl, 
poznat spoustu nových přátel – častokrát na celý život. Výborný 
způsob, jak bez velkých investic odcestovat do zahraničí 
a poznat život v USA, v Británii, Německu nebo ve Francii, Belgii 
či dalších zemích opravdu ze všech stránek. Navíc už během 
několika měsíců může Vaše angličtina, němčina či francouzština 
dosáhnout takové úrovně, že budete bez problémů rozumět 
filmům bez titulků, číst britské nebo francouzské autory v originále 
a konverzovat (a samozřejmě žertovat, diskutovat a smát se) se 
svými zahraničními přáteli, spolužáky či kolegy plynně a v pohodě.

PODMÍNKY 
• věk od 18 let, horní hranice dle podmínek dané země
• předchozí zkušenosti s péčí o děti doložitelné referencemi
• min. základní znalost jazyka dané země
• čistý trestní rejstřík
• řidičský průkaz není podmínkou, je však výhodou
• pozitivní vztah k dětem

USA 
LOKALITY
zejména státy New York, Massachussets, 
California, New Jersey, Virginia, Florida, 
Texas, Ohio, Pennsylvanie, Illinois, Maryland, 
Connecticut, Hawaii a další

•	 zpáteční	letenka	do	USA	zdarma
•	 12	–	24	měsíční	legální	pobyt	Au	

Pair	na	základě	víza	kulturních	
výměn	J-1	(potřebné	podklady	
získáte	u nás)

•	 kapesné	min.	848	USD	měsíčně

•	 příspěvek	500	USD	na	studium
•	 4-	denní	školení	v New	Yorku	

zdarma
•	 2	týdny	placené	dovolené
•	 13.	měsíc	pro	individuální	

cestování	po	USA

VELKÁ BRITÁNIE 
LOKALITY
zejména oblast kolem Londýna, jižní část Anglie, 
oblasti kolem Manchesteru, Oxfordu, Bristolu 
a Norfolku. V případě zájmu je možná i jiná 
lokalita, např. také Skotsko, Wales či Isle of Man

•	 velká	flexibilita	programu	–	
pobyt	jde	zkrátit	či	prodloužit	dle	
individuálních	potřeb	a domluvy	
s rodinou

•	 možnost	výběru	lokality,	typu	
rodiny,	věku	dětí,	atd.

•	 možnost	studia	jazykového	
kurzu

•	 kapesné	je	minimálně	65	GBP	
týdně

•	 výhodné	pojištění	a ceny		
letenek	do	Velké	Británie

NĚMECKO / NEMECKO 
LOKALITY
zejména oblast kolem Mnichova,  
Norimberku, Frankfurtu, Kolína, ale i další

•	 možnost	výběru	lokality,	věku		
dětí,	atd.

•	 možnost	studia	jazykového	
kurzu,	rodiny	přispívají	50	EUR/
měsíčně

•	 kapesné	minimálně	260	EUR/
měsíc

•	 základní	pojištění	Au	Pair	hradí	
rodina

FRANCIE / FRANCÚZSKO 
LOKALITY
různé lokality v téměř celé Francii

•	 možnost	výběru	lokality,	věku	
dětí,	atd.

•	 studium	jazykového	kurzu	je	
povinné

•	 kapesné	minimálně	320	EUR/
měsíc

•	 většina	rodin	hradí	základní	
zdravotní	pojištění

BELGIE / BELGICKO 
LOKALITY
vybrané lokality ve francouzsky i vlámsky 
mluvících částech Belgie

•	 možnost	výběru	typu	rodiny,	
věku	dětí,	atd.

•	 možnost	studia	jazykového	
kurzu,	rodina	na	něj	přispívá

•	 kapesné	minimálně	450	EUR/
měsíc

•	 základní	zdravotní	pojištění	
a dopravu	proplácí	rodina

RAKOUSKO / RAKÚSKO 
LOKALITY
celé území Rakouska, nejčastěji Vídeň 
a okolí, Linz a okolí, atd.

•	 možnost	výběru	typu	rodiny,	
věku	dětí,	atd.

•	 možnost	studia	jazykového	
kurzu,	rodina	na	něj	přispívá

•	 kapesné	minimálně	450	EUR/
měsíc

•	 základní	zdravotní	pojištění	
a dopravu	proplácí	rodina

HOLANDSKO 
LOKALITY
po celém Holandsku, nějčastěji  
v Amsterdamu a okolí

•	 možnost	výběru	typu	rodiny,	věku	
dětí,	atd.

•	 možnost	studia	jazykového	
kurzu

•	 rodina	hradí	jazykový	kurz,	
zdravotní	pojištění	a po	příjez-
du	i cestu	do	Holandska

•	 kapesné	minimálně	340	EUR/
měsíc

•	 Au	Pair	pracuje	jen	30	hodin	
týdně

•	 možnost	i pozice	Mother´s Help	
–	kapesné	minimálně	500	EUR/
měsíc
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R EGISTRACE JE SNADNÁ – STAČÍ VYPLNIT REGISTRAČNÍ 
FORMULÁŘ NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA. Fomulář můžete 
snadno vyplnit i on–line na www.coolagent.cz, sekce 

Pracovní pobyty v zahraničí, klikněte na REGISTRACE. Po 
doručení nezávazné přihlášky Vás bude kontaktovat koordinátor 
COOLAGENT, proto prosím uveďte nezbytné údaje (adresa, 
telefon, mobil či e-mail).  

Odjet na delší dobu do zahraničí je rozhodnutí, které člověk nedělá 
každý den a tak je dobré vše pečlivě zvážit. COOLAGENT je 
tady také proto, aby Vám rozhodování usnadnil. V COOLAGENT 
uděláme maximum, aby celá příprava i pobyt samotný probíhaly 
bez problémů. Vycházíme z vlastních zkušeností, proto víme, jak je 
důležité mít doma spolehlivou, silnou a profesionální agenturu. 

VÁŽÍME SI, ŽE PRO SVŮJ POBYT V ZAHRANIČÍ ZVAŽUJETE 
PRÁVĚ PROGRAMY COOLAGENT!

COOL REGISTRACE

ŘECKO

ITÁLIE

RAKOUSKO

ŠPANĚLSKO
PORTUGALSKO

FRANCIE

VELKÁ 
BRITÁNIE



COOLAGENT  Praha
Palác Chicago, Národní třída 32, 110 00 Praha 1
tel: +420 296 246 111 fax: +420 296 246 246
email: praha@coolagent.cz

COOLAGENT  Brno
Divadelní 4, 602 00 Brno
tel: +420 542 215 116 fax: +420 542 219 945
email: brno@coolagent.cz

COOLAGENT Bratislava 
Mickiewiczova 4, 816 35  Bratislava 1
(v centre „vedľa Obchodnej“)
tel. +421 254 434 3 71 fax: +421 254 434 375 
e-mail: bratislava@coolagent.sk

COOLAGENT Košice
Murgašova 3, 043 21  Košice
(v centre, „kúsok od Dargova“)
tel. +421 556 250 420
e-mail: kosice@coolagent.sk

COOLAGENT.CZ, COOLAGENT.SK
STUDIUMVZAHRANICI.CZ
STUDIUM.SK

KO
N
TA

KT

COOLAGENT  je možné kontaktovat 
přes skype, stačí vyhledat na Skype 
COOLAGENT a vybrat příslušnou  
pobočku. It‘s easy! :-)

Sledujte COOLAGENT na Facebooku 
a buďte vždy informovaní 
o nejaktuálnějších slevách, soutěžích, 
akcích a speciálních nabídkách.

BEZPLATNÁ ZELENÁ LINKA:   
ČR:  800-1-AGENT 

numericky  800-1-24368
SR:  0800 -1-AGENT  

 numericky 0800-1-24368

 Služby	COOLAGENT	 jsou	provozovány	 společností	 Euro-
Pair,	s.r.o.	Služby	cestovního	ruchu	jsou	v	ČR	zprostředkované	
společností	 EuroPair,	 s.r.o.,	 cestovní	 agentura,	 COOLAGENT, 
Palác	Chicago,	Národní	32,	 110	00		Praha	1.	Některé	uvedené	
informace	mohou	časem	podléhat	změnám,	které	není	možné	
ovlivnit	(například	změna	vízových	podmínek	apod.).	Provozo-
vatel	COOLAGENT,	EuroPair,	s.r.o.	si	vyhrazuje	právo	informovat	
o	těchto	změnách	zájemce	o	stu-
dijní	či	jiný	pobyt	v	zahraničí	před	
uzavřením	 písemné	 smlouvy	 se	
zájemcem.	V	případě,	že	se	údaje	
v	písemné	smlouvě	a	v	tomto	pro-
pagačním	materiálu	 liší,	 jsou	 zá-
vazné	údaje	uvedené	ve	smlouvě.	


