Itinerari: Estada Lingüística Junior a Broadstairs
Sortida: 05/07/2020
Tornada: 19/07/2020

EL TEU VIATJE INCLOU

TRANSPORT 1 Vol Barcelona BCN- Londres Gatwick LGW. Un trjajecte. Inclou

facturació d'una maleta de 25kg.
1 Vol Londres Gatwick LGW- Barcelona BCN. Un trajecte. Inclou
facturació d'una maleta de 25 kg.
1 Bus trasllat Aeroport Londres Gatwick- Broadstairs (anada i
tornada)
ALLOJAMENT1 Estada Lingüística Junior a Broadstairs amb Curs+ Activitats I

Excursions+ Allotjament en família.
ASSEGURANCES1

Assegurança de Viatge: assistència médica, accidents i
responsabilitat civil. La tarjeta sanitària Europea no és necessària.

SERVEIS

1 Persona responsable de l’escola Mentum anirà acompanyant al
grup en tot moment.

BROADSTAIRS
Broadstairs, ubicada al Comtat de Kent ens ofereix una magnífica costa, botigues amb encant i una
fantàstica ubicació prop de Londres i Canterbury. Una zona perfecte per fer un curs
d’anglès a Anglaterra. Durant tot el temps lliure els estudiants podran passejar per les
platges de sorra que envolten la ciutat o els agradables carrers de la zona comercial.
Mentum garanteix un anglès de qualitat, allotjament còmode i una gran varietat de
programes per grups, joves i adults. Els cursos asseguren un nivel d’anglès adequat i
personalitzat per cobrir les necessitats específiques per cada estudiant.
Tots els cursos tenen un enfocament comunicatiu, ús modern i natural de l’idioma,
desenvolupats amb la confiança i amabilitat dels millors professors d’anglès. L’escola
compta amb unes instal.lacions de disseny, botigueta i cafeteria, àrees comunes amb
jocs i TV, Internet, WIFI, i seguretat 24h.

COM SÓN ELS CURSOS
El curs està dissenyat amb classes interactives I divertides per donar als estudiants habilitats I confiança
amb la comunicació.


9 a 17 anys



15 h classes per setmana



Allotjament en famílies



Dues setmanes



Classes mixtes internacionals



Test de nivel a l’inici



Nivel A1-C1. Classes dividides per nivells



Certificat al final del curs



Excursió de dia complet (Londres i Cambridge)



Excursió de mig dia (Canterbury i Margate)



Activitats a les tarda (jocs, fútbol, tennis, art&craft, visites a llocs d’interès de l’entorn, jocs de
platja……)



Activitats al vespre (cinema, karaoke, Neon Party……..)

ALLOTJAMENT EN FAMÍLIES


Famílies seleccionades acuradament per l’escola



Immersió total amb la cultura i tradicions angleses



Trasllat de la casa a l’escola inclòs



Pensió completa amb dinar tipus picnic



Habitació individual o compartida amb un estudiant d’un altre nacionalitat (segons
disponibilitat en el moment de la confirmació.

EXEMPLE D’UNA SETMANA
Dia 1
Arribada Meet and Greet
Trobada amb les famílies (entrega de les targetes de transport)
Allotjament i sopar amb la família
Dia 2
08:00 – 09:00 Esmorzar
09:00 – 12:30 Classes
12:30 – 14:00 Dinar
14:00 – 18:00 Activitat de tarda. Concurs d’observació

18:00 – 20:00 Sopar amb la família
20:00 – 22:00 Activitat de vespre. Movie Night
Dia 3
08:00 – 09:00 Esmorzar
09:00 – 12:30 Classes
12:30 – 14:00 Dinar
14:00 – 18:00 Activitat de tarda. Passeig per la costa
18:00 – 20:00 Sopar amb la família
20:00 – 22:00 Activitat de vespre. Street Dance
Dia 4
08:00 – 09:00 Esmorzar
09:00 – 12:30 Classes
12:30 – 14:00 Dinar
14:00 – 18:00 Activitat de tarda. Excursió Canterbury
18:00 – 20:00 Sopar amb la família
20:00 – 22:00 Activitat de vespre. Karaoke
Dia 5
08:00 – 09:00 Esmorzar
09:00 – 12:30 Beach Day
12:30 – 14:00 Dinar
14:00 – 18:00 Classes
18:00 – 20:00 Sopar amb la família
20:00 – 22:00 Activitat de vespre. Hawaiian Disco
Dia 6
Tot el dia: Excursió a Londres
20:00 – 22:00 Activitat de vespre. Concurs
Dia 7
Dia lliure



Pressupost sense reserva prèvia subjecte a disponibilitat dels serveis en el moment d’efectuarla.



Preu sotmès a variació per canvi en la divisa i/o increment d’impostos.



Allotjament en família d’acollida. L’estudiant ha d’adaptar-se a les normes de la casa.



El preu del vol pot variar fins el momento de confirmar la reserva. El pagament de confirmació
s’ha d’efectuar amb uns terminis de temps molt limitats i estrictes.



El pressupost no inclou res que no figuri a l’apartat de "EL PREU INCLOU"



No s’inclouen taxes turístiques. Consultar en cada cas.



Itinerari orientatiu, subjecte a canvis per motius de disponibilitat, factors climatològics, tràfic,
etc..



Assegurança d’anulació No Inclosa. Preu per persona €90 ( a contractar en el moment de la
confirmació del viatge).



Per tal de procedir a reserva del viatge cal seguir els següents terminis de pagaments:
20% de l’import total del viatge en el moment de la confirmació de la reserva.
40% de l’import total del viatge 45 dies després de la confirmació de la reserva.
40% de l’import total del viatge 45 dies abans de la sortida del mateix.

Oferta vàlida fins el divendres 28 de febrer. Més tard, consultar
preus.

PREU TOT INCLÒS €2.000 PER PERSONA

