CAMBRIDGE
KAA-35/X/19
Atuty:
- słynne uniwersyteckie miasto
- szkoła ze szczególnym podejściem do każdego uczestnika
- ciekawy program zajęć pozalekcyjnych

Promocja First minute - Zniżka 200 PLN do 28.02

Select English – renomowana szkoła językowa,
organizująca kursy językowe dla obcokrajowców z całego
świata od 1991 roku. Posiada rekomendację British
Council oraz zrzeszona jest w English UK. Jest małą,
rodzinną szkołą, która traktuje wszystkich uczniów w
sposób indywidualny, oferuje przyjazną, stymulującą
atmosferę, wspierającą naukę języka oraz szybką
integrację w międzynarodowym środowisku.
Cambridge to znane na całym świecie miasto
uniwersyteckie, przesiąknięte historią i kulturą, dzięki
czemu nie sposób się w nim nudzić. Liczne tereny zielone
pozwalają na chwilę relaksu, doskonale też nadają się do
uprawiania sportów.
Kurs Cambridge Juniors – niezwykle interesujący
program w pełni wykorzystuje to, co Cambridge ma do
zaoferowania. Kurs obejmuje bogaty program zajęć
sportowych
i
rekreacyjnych
popołudniowych
i
wieczornych oraz sobotnie wycieczki. Podczas lekcji
kursanci pracują w grupach, prowadzą ciekawe dyskusje i
projekty.
Rodziny goszczące – pobyt u starannie dobranych
rodzin goszczących jest doskonałą okazją do ćwiczenia
języka w codziennych sytuacjach oraz do lepszego
poznania brytyjskiej kultury. Pranie jest zapewnione raz w
tygodniu. Rodziny goszczące są oddalone od szkoły o ok.
3-5 km, każdego wieczoru kursanci są odprowadzani na
przystanek autobusowy przez pracowników szkoły.
Akademik – szkoła dysponuje miejscami w domach
studenckich, które położone są w odległości krótkiego
spaceru od szkoły. W każdym akademiku mieszka
opiekun szkolny, sprawujący nadzór nad kursantami 24h.
W największym z akademików znajduje się 20 łóżek, w
najmniejszym zaledwie 8. Studenci zakwaterowani są
głównie w pokojach 2-osobowych, pokoje 1-osobowe za
dopłatą. Pranie zapewnione jest raz w tygodniu.

Cena:
RODZINA

7490 PLN

AKADEMIK termin 1,2

8890 PLN

AKADEMIK termin 3,4

8690 PLN

Wiek:

13-17 lat - akademik
14-17 lat - rodzina
Długość pobytu: 2 tygodnie
TERMIN 1

23.06-06.07.2019

TERMIN 2

07.07-20.07.2019

TERMIN 3

21.07-03.08.2019

TERMIN 4

04.08-17.08.2019

Przedpłata:
2000 PLN
Dopłaty:
- transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Warszawa – Londyn –
Warszawa
1350 PLN
- akademik, pokój 1-os.
520 PLN
Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
Warszawa-Londyn
godz. 07:30 - 09:25
Londyn-Warszawa
godz. 18:10 - 21:40

Opłata zawiera
Nauka
20 godzin w tygodniu
Każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 12
Test kwalifikacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja
Koszt dojazdów od rodziny do szkoły pokrywa uczestnik,
około 15 GBP/tydz.
Akademik:
pokój
2,3-os.,
śniadanie,
lunch,
obiadokolacja. Ograniczona liczba pokoi 2-3-osobowych.
Po wyczerpaniu miejsc szkoła kwateruje uczestników w
pokojach 1-os. za dopłatą
Zajęcia pozalekcyjne
Codzienne zajęcia sportowo-rekreacyjne, np: zwiedzanie
miasta, muzeum, tenis, pokazy mody, wieczory filmowe,
quizy, malowanie T-shirtów, piłka nożna, barbecue,
dyskoteki, pikniki, kręgle, zajęcia plastyczne, pływanie,
zakupy
Sobotnia wycieczka do Londynu lub Oxfordu i 1
wycieczka półdniowa w tygodniu np. Bury St. Edmunds
Transfer
Transfer szkolny z opiekunem ATAS z/na lotnisko
Heathrow w Londynie w dniu przyjazdu i wyjazdu
Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Nadzór opiekuna ATAS
Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od
momentu wyjazdu z Polski aż do powrotu do kraju,
zarówno podczas przelotu jak i w czasie trwania całego
pobytu. Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje
anglojęzyczna kadra szkolna.

