EASTBOURNE
KAA-11/X
Atuty:
- nadmorski kurort
- szkoła w zabytkowym budynku z XVIII wieku
- piękny kampus blisko plaży i centrum

Cena:
AUTOKAR

SAMOLOT

20 lekcji

7590 PLN

7830 PLN

24 lekcje

7790 PLN

8030 PLN

Wiek:

10-17 lat 20 lekcji
14-17 lat 24 lekcje

Długość pobytu:

2 tygodnie

TERMINY

AUTOKAR

SAMOLOT

04.07-19.07.2020 05.07-18.07.2020
18.07-02.08.2020 19.07-01.08.2020
01.08-16.08.2020 02.08-15.08.2020
Przedpłata:

Twin Group: organizacja założona w 1995 roku,
czołowy organizator w zakresie nauczania języka
angielskiego dla obcokrajowców z całego świata.
Posiada rekomendację British Council, zrzeszona
jest w EnglishUK.
Eastbourne: małe i bezpieczne miasto, słynny
nadmorski kurort, lubiany przez Brytyjczyków na
spędzanie wakacji letnich. Idealne miejsce do
nauki języka i aktywnego spędzenia wakacji.
Ośrodek nauczania: szkoła mieści się w
stylowym, XVIII-wiecznym budynku „Compton
Place”, należącym niegdyś do księcia Devonshire,
otoczona wspaniałym 13-hektarowym ogrodem,
oddalona 15 minut od centrum miasta i plaży. W
budynku szkoły mieści się m. in. 21 sal lekcyjnych,
laboratorium językowe, centrum komputerowe z
bezpłatnym dostępem do internetu, biblioteka,
pokój wypoczynkowy z TV i video, WiFi. Kursanci
mogą korzystać ze szkolnych kortów tenisowych,
boiska do piłki nożnej, koszykówki oraz siatkówki.
W jednym terminie szkoła może pomieścić do 250
kursantów.
Kurs językowy: zajęcia lekcyjne prowadzone są
przez wykwalifikowaną kadrę lektorską na
wszystkich
poziomach
zaawansowania.
Po
lekcjach w klasach kursanci uczestniczą w
zajęciach sportowych, kulturalnych i wycieczkach z
profesjonalnym
przewodnikiem.
Zajęcia
prowadzone
są
w
międzynarodowym
towarzystwie. Opiekunowie szkolni obecni są
podczas wszystkich zajęć.
Zakwaterowanie: kursanci zakwaterowani są w
akademiku, położonym na terenie szkoły w
pokojach głównie 4-6 osobowych. Łazienki są
zlokalizowane na korytarzach, wspólne z innymi
kursantami. W oddzielnych skrzydłach mieszkają
chłopcy i dziewczynki. Kursanci proszeni są o
zabranie własnych ręczników.

2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
- transport grupowy ATAS:
pakiet lotniczy
1350 PLN
pakiet autokarowy (szczegóły przejazdu str. ): 400 PLN
- depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku 20 GBP
Dopłaty opcjonalne:
- dieta specjalna
250 PLN
Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
Warszawa-Londyn
godz. 07:35 - 09:35
Londyn-Warszawa
godz. 18:15 - 21:55

Opłata zawiera
Nauka
20 lub 24 lekcje w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 16
Test kwalifikacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfikat ukończenia kursu i raport końcowy
Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokój 4,6-os. i wieloosobowy (maksymalnie
10-os.); śniadanie, lunch (ciepły pon.-pt.), obiadokolacja
Zajęcia pozalekcyjne
Codzienne zajęcia popołudniowe i wieczorne, np.: golf,
kręgle, Laser Quest, tenis ziemny i stołowy, pływanie,
jazda na rolkach, kino, karaoke, zajęcia artystyczne i
plastyczne, gry i zabawy, quizy, dyskoteki
UWAGA! W przypadku wyboru 24 lekcji odbywają się 2
zajęcia popołudniowe w tygodniu oraz codzienne zajęcia
wieczorne
1 całodniowa wycieczka sobotnia i wycieczki półdniowe
w środy np.: Londyn, Hampton Court, Portsmouth,
Chichester, Brighton, Hastings, Seven Sisters
Transfer
Transfer
busem
szkolnym
z/do
przystanku
autobusowego w Brighton do miejsca zakwaterowania w
Eastbourne, w dniu przyjazdu i w dniu wyjazdu
Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji,
Choroby Przewlekłe
Nadzór opiekuna ATAS
Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od
momentu wyjazdu z Polski aż do powrotu do kraju,
zarówno podczas przejazdu jak i w czasie całego
pobytu. Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje
anglojęzyczna kadra szkolna

