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ESTADES LINGÜÍSTIQUES PER A GRUPS D’ALUMNES

Una experiència educativa i cultural!
Els Mini Stays són estades de curta durada a l'estranger per a
grups d'alumnes acompanyats per professors de la seva escola.
Es tracta d’estades a una població de parla anglesa (Regne Unit o
Irlanda), on els alumnes tenen l'opció d'assistir a classes en una
escola d'idiomes o fer una estada cultural sense classes.
Gràcies al fet que l'allotjament és amb famílies locals, els alumnes estaran totalment immersos en la cultura i en la llengua.

Una oportunitat per a:
Viatjar a altres països
Aprendre noves cultures
Aprendre i practicar l’idioma a través de classes o activitats
Conviure amb famílies natives i fer nous amics
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En aquest “mini” catàleg trobareu vàries opcions de destins, programes, duració, etc.
Cada escola té el seu funcionament particular però hi ha unes característiques comunes:
Reserva de plaça:

Assegurança:

Per a la reserva de qualsevol dels programes primer de tot

Cap dels programes inclou una assegurança mèdica o de

s’ha de verificar la disponibilitat. Aquests cursos només

cancel·lació. Podem oferir una assegurança privada; consul-

estan disponibles durant el calendari escolar (de Setembre a

tar preus.

finals de Maig). Per verificar la disponibilitat hem de saber
dates concretes, nombre d’alumnes i de professors acom-

Dades necessàries:

panyants, edat dels alumnes i duració del programa.

Després de la reserva de plaça el British American Institute
necessitarà una relació de tots els alumnes aparellats per

Compra de vols:

sexe per poder-los dividir en les famílies d’acollida; també

El British American Institute es pot fer càrrec de la compra

serà necessària qualsevol informació relacionada amb

dels vols. Per a la compra és necessari el pagament per

al·lèrgies, intoleràncies, medicaments, etc.

avançat de l’import dels vols (s’haurà fet una cotització

Els professors acompanyants han de presentar els penals

prèviament) i totes les dades dels passatgers (nom i cog-

abans de viatjar amb el grup.

noms tal com apareixen en el document d’identitat, número
de DNI o passaport, data de caducitat – no pot estar cadu-

Pagament:

cat ni pot caducar durant l’estada -, i data de naixement). Si

Per reservar la plaça s’ha de fer un pagament del 10% del

qualsevol dels passatgers no és de nacionalitat espanyola,

cost total de l’estada.

el British American Institut no es farà càrrec de tramitar cap

La resta del pagament s’ha de fer efectiu 35 dies abans de

tipus de visat. Són els pares de l’alumne interessat qui han

l’arribada del grup a destí.

de fer els tràmits corresponents.
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Destinacions
REGNE UNIT

8
10
12
18
20
22
24
26

Oxford
Londres
Torquay
Exmouth
Eastbourne
Scarborough
York
Brighton (Portslade)
ESCÒCIA
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Edinburgh
IRLANDA

16
14
4

Dublin
Kilkenny

Edinburgh

AMB CLASSES

Edimburg és la capital d'Escòcia, i la segona ciutat en població del país després de
Glasgow. Ubicada a la costa est d'Escòcia, a la vora del fiord del riu Forth va ser un
dels centres més importants d'educació i cultura durant la Il·lustració gràcies a la
Universitat d'Edimburg. Els seus districtes van ser designats Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO el 1995.

DIES/NITS

4/3

5/4

6/5

7/6

8/7

Hores de classes d’anglès

6

9

12

15

15

Activitats o visites locals

4

5

6

6

6

15-29 estudiants

305€

355€

401€

415€

440€

30-45 estudiants

293€

345€

390€

412€

436€

Allotjament en família (habitació doble a compartir)
Pensió completa

Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport d’Edimburg
Professors acompanyants (1 gratuït cada 15 alumnes)
Targeta de transport públic
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Edinburgh

SENSE CLASSES

Edimburg és la capital d'Escòcia, i la segona ciutat en població del país després de
Glasgow. Ubicada a la costa est d'Escòcia, a la vora del fiord del riu Forth va ser un
dels centres més importants d'educació i cultura durant la Il·lustració gràcies a la
Universitat d'Edimburg. Els seus districtes van ser designats Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO el 1995.

DIES/NITS

4/3

5/4

6/5

6

8

10

15-29 estudiants

295€

345€

390€

30-45 estudiants

280€

330€

380€

Allotjament en família (habitació doble a compartir)
Pensió completa
Activitats o visites locals
Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport d’Edimburg
Professors acompanyants (1 gratuït cada 15 alumnes)
Targeta de transport públic
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Activitats disponibles incloses
Royal Botanic Gardens

Informació extra d’Edimburg
Es poden contractar activitats o excursions extres amb un cost

Arthur's Seat

addicional. Demanar llistat de preus

National Gallery
Museum of Scotland (includes interactive iPad tour)
Dean Village & Scottish National GOMA 1 & 2
Portobello Beach & Joppa
Dean Village, Stockbridge & Inverleith Park (includes interactive iPad tour)
Royal Mile Walk & St. Giles Cathedral (includes interactive iPad tour)
Scottish Parliament
Writer's Museum & Edinburgh People's Story
Georgian House & Museum on the Mound
Museum pf Chilhood & Museum of Edinburgh

Programa de mostra

- Activitats/ visites de matí o tarda
- Activitats de vespre
- Excursions de mig dia i de dia sencer
Despeses extres:
- Professor extra: suplement de 43€/nit.
- Bitllet de transport: 17€ (menors de 15 anys); 34€ (majors de
15 anys).
- Dinar calent o dietes especials: 6,10€ per dia
- Transfer desde Glasgow: 22€/estudiant; Glasgow Prestwick:
30€/estudiant

5 dies / 4 nits

ARRIVAL

1
English Lessons

3

English Lessons

5

English Lessons

LUNCH

- Penalització de 70 € per estudiant per qualsevol cancel·lació

2

4

Política de cancel·lació

Get to Know Edinburgh
Arthur’s Seat
Royal Mile Walk & St. Giles Cathedral
(includes interactive iPad tour)

feta amb més de 30 dies d'antelació.
- No hi haurà devolució per qualsevol cancel·lació amb menys
de 30 dies d’antelació.
- En cap cas es tornaran els diners dels bitllets d’avió comprats.

DEPARTURE
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Oxford

AMB CLASSES

Oxford és una ciutat universitària britànica situada al comtat de Oxfordshire, a
Anglaterra, i és la seu de la Universitat d'Oxford, la universitat més
antiga al món anglosaxó.

5 DIES / 4 NITS
Allotjament en família (habitació doble a compartir)

Allotjament en família (habitació doble a compartir)

Pensió completa

Pensió completa

9 hores de classes d'anglès (tardes)

15 hores de classes d'anglès (tardes)

Trasllat d'anada i tornada a l'aeroport

Trasllat d'anada i tornada a l'aeroport

Allotjament en família i pensió completa per a professors acompanyants.

Allotjament en família i pensió completa per a professors acompanyants.

Targeta de transport

Targeta de transport

Tour d’orientació

Tour d’orientació

15 alumnes + 2 professors: 330 €

20 alumnes + 2 professors: 320 €

15 alumnes + 2 professors: 405 €

20 alumnes + 2 professors: 390 €

30 alumnes + 2 professors: 305 €

40 alumnes + 3 professors: 300 €

30 alumnes + 2 professors: 380 €

40 alumnes + 3 professors: 365 €

50 alumnes + 4 professors: 290 €
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7 DIES / 6 NITS

50 alumnes + 4 professors: 360 €

Informació extra d’Oxford
Activitats:
El paquet ofert només inclou un tour d’orientació. Hi ha una gran
varietat d’activitats i excursions per triar. Demanar llistat de preus.
Despeses extres:
- Professor extra: suplement de 231 € per l’estada de 7 dies i 158€
per l’estada de 5 dies.
- Suplement per fer les classes al matí: 25€ per estudiant

Política de cancel·lació
- Penalització de 190 € per estudiant per qualsevol cancel·lació feta amb menys de
7 dies d'antelació.
- En cap cas es tornaran els diners dels bitllets d’avió comprats.
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Londres

AMB CLASSES

Londres té alguna cosa que a tothom agrada, Londres és diversió, cultura, llums i color.
Una ciutat capaç de sorprendre tant a qui la visita per primer cop, com als que no poden
deixar de visitar-la. La capital britànica figura sempre entre les destinacions més desitjades per estudiar anglès a l'estranger. L’escola està situada a la zona de Greenwich.

5 DIES / 4 NITS
Allotjament en família (habitació doble a compartir)

Allotjament en família (habitació doble a compartir)

Pensió completa

Pensió completa

9 hores de classes d'anglès (tardes)

15 hores de classes d'anglès (tardes)

Trasllat d'anada i tornada a l'aeroport

Trasllat d'anada i tornada a l'aeroport

Allotjament en família i pensió completa per a professors acompanyants.

Allotjament en família i pensió completa per a professors acompanyants.

Targeta de transport (zones 1-3)

Targeta de transport (zones 1-3)

Tour d’orientació

Tour d’orientació

15 alumnes + 2 professors: 335 €

20 alumnes + 2 professors: 330 €

15 alumnes + 2 professors: 410 €

20 alumnes + 2 professors: 400 €

30 alumnes + 2 professors: 310 €

40 alumnes + 3 professors: 300 €

30 alumnes + 2 professors: 380 €

40 alumnes + 3 professors: 375 €

50 alumnes + 4 professors: 295 €
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7 DIES / 6 NITS

50 alumnes + 4 professors: 365 €

Informació extra de Londres
Families d’acollida:
Gairebé totes les families d’acollida són de la zona de Greenwich
(zona 2).
Activitats:
El paquet ofert només inclou un tour d’orientació. Hi ha una gran
varietat d’activitats i excursions per triar. Demanar llistat de preus.
Despeses extres:
- Professor extra: suplement de 231 € per l’estada de 7 dies i 158€
per l’estada de 5 dies.
- Suplement per fer les classes al matí: 25€ per estudiant
- Suplement de 25€ per les targetes de transport si els estudiants
són majors de 16 anys.

Política de cancel·lació
- Penalització de 190 € per estudiant per qualsevol cancel·lació feta amb menys de
7 dies d'antelació.
- En cap cas es tornaran els diners dels bitllets d’avió comprats.
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Torquay

AMB CLASSES

Torquay és un poble de la costa sud d'Anglaterra, pertanyent al comtat de Devon i que
s'estén al llarg de la costa de Torbay. Compta amb diverses platges de merescuda reputació per la qualitat de l'aigua i la infraestructura turística, la qual cosa l'ha fet creditora
de diversos premis europeus.

5 DIES / 4 NITS
Allotjament en família (habitació doble a compartir)

Allotjament en família (habitació doble a compartir)

Pensió completa

Pensió completa

12 hores de classes d'anglès

15 hores de classes d'anglès

3 activitats o excursions de mig dia

5 activitats o excursions de mig dia

Trasllat d'anada i tornada a l'aeroport de Bristol

Trasllat d'anada i tornada a l'aeroport de Bristol

Allotjament en família i pensió completa per a professors acompanyants

Allotjament en família i pensió completa per a professors acompanyants

15 alumnes + 2 professors: 380 €

20 alumnes + 2 professors: 365 €

15 alumnes + 2 professors: 475 €

20 alumnes + 2 professors: 455 €

30 alumnes + 2 professors: 345 €

40 alumnes + 3 professors: 340 €

30 alumnes + 2 professors: 435 €

40 alumnes + 3 professors: 425 €

50 alumnes + 4 professors: 340 €
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7 DIES / 6 NITS

50 alumnes + 4 professors: 425 €

Programa de mostra
5 dies / 4 nits

Es poden contractar activitats o excursions extres amb un cost
ARRIVAL

1

Informació extra de Torquay
addicional:

English Lessons

Torquay Tour & Living Coasts

3

English Lessons

Cockington Mystery trail

- Dietes especials (celíac, vegà, intolerant a la lactosa, halal...):

4

English Lessons

Brixham by boat

suplement de 43€ (estades de 7 dies) o 31€ (estades de 5

5

English Lessons

LUNCH

2

Despeses extres:

dies)
DEPARTURE

- Professor extra: suplement de 174 € per l’estada de 5 dies i
303 € per l’estada de 7 dies.

7 dies / 6 nits
ARRIVAL

1
English Lessons

Torquay Tour & Livinc Coasts

3

English Lessons

Trip to Exeter City

4

English Lessons

5

English Lessons

6

English Lessons

Brixham by boat

7

English Lessons

DEPARTURE

LUNCH

2

Cockington Mystery trail
Drama Workshop

Política de cancel·lació
- No hi haurà devolució per qualsevol cancel·lació amb menys de 15
dies d’antelació.
- En cap cas es tornaran els diners dels bitllets d’avió comprats
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Kilkenny

AMB CLASSES

Kilkenny és una ciutat d'Irlanda, a la regió de Leinster, situada al comtat de Kilkenny i a
les ribes del Riu Nore. Kilkenny és una destinació turística molt popular a Irlanda on
destaquen els edificis històrics com el Castell de Kilkenny, la catedral de Sant Canici i la
torre circular, la Rothe House.

5 DIES / 4 NITS
Allotjament en família (habitació doble a compartir)

Allotjament en família (habitació doble a compartir)

Pensió completa

Pensió completa

12 hores de classes d'anglès

15 hores de classes d'anglès

3 activitats de mig dia
Trasllat d'anada i tornada a l'aeroport de Dublin
Allotjament en família i pensió completa per a professors acompanyants
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7 DIES / 6 NITS

4 activitats de mig dia
1 excursió de dia sencer
Trasllat d'anada i tornada a l'aeroport de Dublin
Allotjament en família i pensió completa per a professors acompanyants

Preu per alumne: 389€

Preu per alumne: 449€

*1 professor inclòs gratuït cada 15 alumnes

*1 professor inclòs gratuït cada 15 alumnes

Programa de mostra
5 dies / 4 nits

Despeses extres:

2

English Lessons

3

English Lessons

4

English Lessons

5

LUNCH

ARRIVAL

1

Informació extra de Kilkenny

Guided walking tour of Kilkenny City
“Getting to know Kilkenny”
Visit to Kilkenny Castle & Castle Park
Social activity
Bowling with KBOWL

- Dietes especials (celíac, vegà, intolerant a la lactosa, halal...):
suplement de 5€ / dia.
- Professor extra: suplement de 35€ / nit.

Social activity
Kilkenny Treasure Hunt

DEPARTURE

7 dies / 6 nits
ARRIVAL

1
English Lessons

Guided walking tour of Kilkenny City
“Getting to know Kilkenny”
Visit to Kilkenny Castle & Castle Park

3

English Lessons

Kilkenny Castle (guided tour) and Castle
Park

4

English Lessons

5

English Lessons

6

English Lessons

7

LUNCH

2

Irish Music & Dance workshop incl.
professional instructor
“Treasure Hunt” with prize-giving for
best team
Full-Day Excursion
Dublin - Ireland´s vibrant Capital
Guided walking tour with Trinity College,
Grafton Street and Temple Bar

Política de cancel·lació
- Penalització de 70 € per estudiant per qualsevol cancel·lació feta fins
a 10 dies d'antelació.
- No hi haurà devolució per qualsevol cancel·lació amb menys de 10
dies d’antelació.
- En cap cas es tornaran els diners dels bitllets d’avió comprats.

DEPARTURE
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Dublin

AMB CLASSES

Dublín és la capital de la República d'Irlanda, està situada a la costa central i és la ciutat
més poblada de l'illa. L’escola es troba al centre de la ciutat mentre que la majoria de les
famílies d’acollida viuen al barri de Stillorgan.

5 dies / 4 nits

6 dies / 5 nits

15 alumnes + 2 professors: 390 €

15 alumnes + 2 professors: 415 €

25 alumnes + 2 professors: 380 €

25 alumnes + 2 professors: 405 €

Allotjament en família (habitació doble a compartir)

30 alumnes + 2 professors: 375 €

30 alumnes + 2 professors: 400 €

Pensió completa

40 alumnes + 3 professors: 375 €

40 alumnes + 3 professors: 400 €

Classes d'anglès (nº de classes segons durada)

50 alumnes + 4 professors: 364 €

50 alumnes + 4 professors: 389 €

2 o 3 activitats culturals de mig dia (segons durada)

7 dies / 6 nits

8 dies / 7 nits

1 activitat de vespre

(16 classes; 3 activitats)

1 excursió de mig dia a Howth amb guia

15 alumnes + 2 professors: 435 €

15 alumnes + 2 professors: 465 €

Trasllat d'anada i tornada a l'aeroport de Dublin

25 alumnes + 2 professors: 425 €

25 alumnes + 2 professors: 455 €

30 alumnes + 2 professors: 420 €

30 alumnes + 2 professors: 450 €

Allotjament en família i pensió completa per a professors
acompanyants

40 alumnes + 3 professors: 420 €

40 alumnes + 3 professors: 450 €

50 alumnes + 4 professors: 409 €

50 alumnes + 4 professors: 439 €

(8 classes; 2 activitats)

(12 classes; 3 activitats)
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(12 classes; 3 activitats)

Programa de mostra
5 dies / 4 nits

- El client és l'encarregat de fer els grups d’alumnes per nivell:
ARRIVAL

1
English Lessons

Story Telling Walking Tour
(including guide)

3

English Lessons

Guinness Storehouse
(group go by themselves)

4

Half day trip to Howth for
historic Cliff Walk
(including guide)

5

English Lessons

LUNCH

2

6

Informació extra de Dublin

Evening activity:
Irish Music and Dance Party
(group go by themselves)

Dublinia
(group go by themselves)

DEPARTURE

15 estudiants: 1 grup; 25 estudiants: 2 grups; 30 estudiants: 2 grups;
40 estudiants: 3 grups; 50 estudiants: 4 grups
- S’ofereixen una gran varietat d’activitats per un cost extra o
bescanviables amb les de mostra.
Despeses extres:
- Bitllet de transport públic (necessari): entre 30€ i 45€ depenent de
l’edat dels estudiants (targeta de viatges il·limitats).
- Professor extra: suplement de 165 € per l’estada de 6 dies i 190 €

7 dies / 6 nits

per l’estada de 7 dies.
ARRIVAL

1

Story Telling Walking Tour
(including guide)

3

English Lessons

Guinness Storehouse
(group go by themselves)

4

Half day trip to Howth for
historic Cliff Walk
(including guide)

5

English Lessons

6
7

English Lessons

LUNCH

2

English Lessons

Free time

- Suplement de 20 € per estudiant en el transfer de l’aeroport per
arribades o sortides fora de l’horari establert (arribades de 8 h a 20
h i sortides de 10 h a 22 h)

Política de cancel·lació
- Penalització de 70 € per estudiant per qualsevol cancel·lació feta amb 3

Free time
Evening activity:
Irish Music and Dance Party
(group go by themselves)

setmanes d'antelació.

Dublinia
(group go by themselves)

- No hi haurà devolució per qualsevol cancel·lació amb menys d’1 setmana

DEPARTURE

- Penalització de 70 € per estudiant més costos de l’allotjament i transport
per qualsevol cancel·lació feta entre 1 i 3 setmanes d'antelació.
d’antelació.
- En cap cas es tornaran els diners dels bitllets d’avió comprats.
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Exmouth

AMB CLASSES

Situada en la desembocadura de la bella ria d’Exe i en el començament de la Costa Juràssica, Exmouth és un dels centres turístics més pintorescs de la costa sud d'Anglaterra.

5 DIES / 4 NITS

7 DIES / 6 NITS

Allotjament en família (habitació doble a compartir)

Allotjament en família (habitació doble a compartir)

Pensió completa

Pensió completa

9 hores de classes d'anglès

15 hores de classes d'anglès

3 activitats de mig dia

5 activitats de mig dia

1 activitat de vespre

1 activitat de vespre

Trasllat d'anada i tornada a l'aeroport de Londres (Gatwick)

Trasllat d'anada i tornada a l'aeroport de Londres (Gatwick)

Bitllet d’autobús si la família es troba a més de 30 minuts caminant de l’escola

Bitllet d’autobús si la família es troba a més de 30 minuts caminant de l’escola

Allotjament en família i pensió completa per a professors acompanyants.

Allotjament en família i pensió completa per a professors acompanyants.

15 alumnes + 2 professors: 400 €

20 alumnes + 2 professors: 355 €

15 alumnes + 2 professors: 475 €

20 alumnes + 2 professors: 435 €

30 alumnes + 2 professors: 330 €

40 alumnes + 3 professors: 305 €

30 alumnes + 2 professors: 405 €

40 alumnes + 3 professors: 380 €

50 alumnes + 4 professors: 305 €
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50 alumnes + 4 professors: 375 €

Informació extra d’Exmouth

Programa de mostra
5 dies / 4 nits

Activitats:

ARRIVAL

2

English Lessons

3

English Lessons

4

English Lessons

5

El paquet ofert només inclou les activitats descrites. Hi ha una
gran varietat d’activitats i excursions per triar. Demanar llistat de

Exmouth Orientation

LUNCH

1

preus.

Exeter cultural tour
Jurassic coast walk

Disco

Despeses extres:
- Allotjament en habitació individual: suplement de 36 € per

DEPARTURE

estada
- Dietes especials (celíac, vegà, intolerant a la lactosa, halal...):
suplement de 6€ per nit.
- Professor extra: suplement de 30 € per nit

7 dies / 6 nits

- Suplement de 6,10€ per estudiant si l’avió aterra o surt entre

ARRIVAL

2

English Lessons

3

English Lessons

4

English Lessons

5

English Lessons

6

English Lessons

les 23h i les 6h del matí.

Exmouth Orientation
Bowling tournament and Jurassic coast walk

LUNCH

1

Política de cancel·lació
Dance + sports workshop
British living workshop
Exeter cultural tour

- Penalització de 70 € per estudiant per qualsevol cancel·lació feta amb
Disco

menys de 21 dies d'antelació.
- Penalització de 140 € per estudiant per qualsevol cancel·lació feta amb
menys de 7 dies d'antelació.
- No hi haurà devolució per qualsevol cancel·lació amb menys de 24

7

DEPARTURE

hores d’antelació.
- En cap cas es tornaran els diners dels bitllets d’avió comprats.
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Eastbourne

AMB CLASSES

Eastbourne és una ciutat i un districte no metropolità del comtat de Sussex Oriental, a la
costa sud d'Anglaterra. És coneguda per ser un dels llocs més assolellats d'Anglaterra i,
gràcies a la seva situació al costat del mar, a la costa sud, constitueix un lloc ideal per
estudiar i relaxar-se.

Allotjament en família (habitació doble a compartir)
Pensió completa
15 hores de classes d'anglès
4 activitats de tarda i 1 activitat de vespre
1 excursió de mig dia
1 excursió de dia sencer
Trasllat d'anada i tornada a l'aeroport de Gatwick o Heathrow
Allotjament en família i pensió completa per als professors acompanyants.

8 dies / 7 nits: 426€ per estudiant
7 dies / 6 nits: 398€ per estudiant
1 professor gratuït cada 15 alumnes
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Programa de mostra

Informació extra d’Eastbourne
- Professors: 196€ per l’estada de 8 dies i 168€ per l’estada de 7
dies.

8 dies / 7 nits
ARRIVAL

1
English Lessons

3

English Lessons

Open top bus to Beachy Head

4

English Lessons

5

English Lessons

6

English Lessons

7

Full day excursion to London - unescorted

8

LUNCH

2

Walking tour of Eastbourne, including
hop on hop off bus

- Suplement per dietes especials: 6,10€ per dia
- Targetes de transport públic: 21€ per persona

Half day visit to Brighton
Afternoon tea with etiquette lesson
Fish and Chip supper on the beach
Sports afternoon

DEPARTURE
Política de cancel·lació
- Penalització de 70 € per estudiant per qualsevol cancel·lació feta amb
més de 90 dies d'antelació.
- Penalització del 25% del cost total per qualsevol cancel·lació feta entre
90 i 60 dies d'antelació.
- Penalització del 50% del cost total per qualsevol cancel·lació feta entre
60 i 7 dies d'antelació.
- Penalització del 100% del cost total per qualsevol cancel·lació feta entre
en menys de 7 dies d'antelació.
- En cap cas es tornaran els diners dels bitllets d’avió comprats.
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Scarborough

AMB CLASSES

Scarborough és una localitat situada a la costa del mar del Nord a Yorkshire, Anglaterra.
La ciutat és la major destinació turística de la zona de Yorkshire, un dels seus majors
atractius turístics és el castell de Scarborough.

Allotjament en família (habitació doble a compartir)
Pensió completa
15 hores de classes d'anglès
4 activitats de tarda i 1 activitat de vespre
1 excursió de mig dia
1 excursió de dia sencer
Trasllat d'anada i tornada a l'aeroport de Manchester o Leeds
Targeta de transport públic
Allotjament en família i pensió completa per als professors acompanyants.

8 dies / 7 nits: 428€ per estudiant
7 dies / 6 nits: 400€ per estudiant
1 professor gratuït cada 15 alumnes
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Programa de mostra

Informació extra de Scarborough
- Professor extra: suplement de 175€ per l’estada de 8 dies i
150€ per l’estada de 7 dies.

8 dies / 7 nits
ARRIVAL

1
English Lessons

Orientation including Rotunda Museum

3

English Lessons

Boat trip around North Yorkshire coast
on SS Coronia

4

English Lessons

5

English Lessons

6

English Lessons

7

Full day visit to York including National Railway Museum
and guided walk

8

LUNCH

2

- Suplement per dietes especials: 6,10€ per dia

Visit to Scarborough Castle
Bowling at Olympia Centre
Half day visit to Whitby
Scarborough sea life centre or Alpamare
– the newest Waterpark

DEPARTURE

Política de cancel·lació
- Penalització de 70 € per estudiant per qualsevol cancel·lació feta amb
més de 90 dies d'antelació.
- Penalització del 25% del cost total per qualsevol cancel·lació feta entre
90 i 60 dies d'antelació.
- Penalització del 50% del cost total per qualsevol cancel·lació feta entre
60 i 7 dies d'antelació.
- Penalització del 100% del cost total per qualsevol cancel·lació feta entre
en menys de 7 dies d'antelació.
- En cap cas es tornaran els diners dels bitllets d’avió comprats.
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York

AMB CLASSES

York és una històrica ciutat-fortalesa del nord de Yorkshire (Anglaterra), comtat del qual
és capital. A més compta amb un profund llegat víking i un impressionant centre de compres, art, cultura i entreteniment.

Allotjament en família (habitació doble a compartir)
Pensió completa
15 hores de classes d'anglès
4 activitats de tarda i 1 activitat de vespre
1 excursió de mig dia
1 excursió de dia sencer
Trasllat d'anada i tornada a l'aeroport de Manchester o Leeds
Targeta de transport públic
Allotjament en família i pensió completa per als professors acompanyants.

8 dies / 7 nits: 428€ per estudiant
7 dies / 6 nits: 400€ per estudiant
1 professor gratuït cada 15 alumnes

24

Programa de mostra

Informació extra de York
- Professor extra: suplement de 175€ per l’estada de 8 dies i
150€ per l’estada de 7 dies.

8 dies / 7 nits
ARRIVAL

1
English Lessons

Guided walk of York including York
Minster

3

English Lessons

Visit to York Castle Museum
Ghost walk

4

English Lessons

5

English Lessons

6

English Lessons

7

Full day excursion to North Yorks Moors, Whitby and Scarborough

8

LUNCH

2

- Suplement per dietes especials: 6,10€ per dia

Half day visit to Tropical World, leeds
Visit to National Railway Museum
Visit to York Dungeons

DEPARTURE

Política de cancel·lació
- Penalització de 70 € per estudiant per qualsevol cancel·lació feta amb més de 90
dies d'antelació.
- Penalització del 25% del cost total per qualsevol cancel·lació feta entre 90 i 60
dies d'antelació.
- Penalització del 50% del cost total per qualsevol cancel·lació feta entre 60 i 7 dies
d'antelació.
- Penalització del 100% del cost total per qualsevol cancel·lació feta entre en menys
de 7 dies d'antelació.
- En cap cas es tornaran els diners dels bitllets d’avió comprats.
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Brighton (Portslade)

AMB CLASSES

En la costa sud d'Anglaterra, trobem la ciutat de Brighton. Coneguda per les seves estupendes platges i el seu bell entorn natural. L’escola es troba a Portsdale a uns 20 minuts
del centre de Brighton.

5 DIES / 4 NITS

7 DIES / 6 NITS

Allotjament en família (habitació doble a compartir)

Allotjament en família (habitació doble a compartir)

Pensió completa

Pensió completa

5 classes d'anglès

9 classes d'anglès

1 activitats de mig dia

3 activitats de mig dia

1 excursió de dia sencer

1 excursió de dia sencer

Trasllat d'anada i tornada a l'aeroport de Londres (Gatwick)

Trasllat d'anada i tornada a l'aeroport de Londres (Gatwick)

Allotjament en família i pensió completa per a professors acompanyants

Allotjament en família i pensió completa per a professors acompanyants

15 alumnes + 2 professors: 412 €

20 alumnes + 2 professors: 360 €

15 alumnes + 2 professors: 545 €

20 alumnes + 2 professors: 470 €

30 alumnes + 2 professors: 330 €

40 alumnes + 3 professors: 315 €

30 alumnes + 2 professors: 435 €

40 alumnes + 3 professors: 415 €

50 alumnes + 4 professors: 310 €
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50 alumnes + 4 professors: 410 €

Programa de mostra
5 dies / 4 nits

2

English Lessons

3

English Lessons

4

Day trip to London

5

LUNCH

ARRIVAL

1

Informació extra de Brighton
Activitats addicionals com per exemple:
- Sessió esportiva: 7 € per estudiant

Orientation / walking tour of Brighton

- Sessió de cinema: 7 € per estudiant

English lessons
Visit to the Royal Pavilion
Team Challenge Evening

- Jocs cooperatius: 7 € per estudiant
- Karaoke (activitat de vespre): 14 € per estudiant

Day trip to London

DEPARTURE

Despeses extres:
- Dietes especials (celíac, vegà, intolerant a la lactosa, halal...):
suplement de 4 € per dia.
- Professor extra: suplement de 220 € per estades de 4 nits i
suplement de 275 € per estades de 6 nits.

7 dies / 6 nits
ARRIVAL

1
English Lessons

Orientation / walking tour of Brighton

3

English Lessons

Free time

4

English Lessons

5

Day trip to London,
Oxford, Salisbury or
Winchester

6

British culture and
traditions lessons

7

LUNCH

2

- Dinar calent en comptes de picnic:
- 5 dies: 6,10€ per persona
- 7 dies: 12,20€ per persona

Política de cancel·lació
Basketball, table tennis and film at Loxdale
Day trip to London, Oxford, Salisbury
or Winchester
Problem solving or football

- Penalització de 70€ per estudiant per qualsevol cancel·lació individual
feta amb menys de 3 setmanes d'antelació.
- Penalització de 50% del cost total per cancel·lació del grup sencer feta
amb menys de 3 setmanes d'antelació.
- No hi haurà devolució per qualsevol cancel·lació amb menys de 24

DEPARTURE

hores d’antelació.
- En cap cas es tornaran els diners dels bitllets d’avió comprats.
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Per a més informacio podeu contactar amb nosaltres
bai@baimataro.com

