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Una experiència educativa i cultural!

__________________________________________________________________
Les mini - estadas són estades de curta duració a
l’estranger per grups d’alumnes acompanyats per

Una oportunitat per:

mestres de la seva escola.

• Viatjar a altres països

(Regne Unit, Irlanda) amb l’opció d’assistir a classes

• Aprendre i practicar l’idioma a

Es tracta d’estades a una població de parla anglesa
a una escola d’idiomes o fer una estada cultural
sense classes.

El fet que l’allotjament sigui en famílies locals,

• Aprendre noves cultures

través de classes o activitats

• Conviure amb famílies natives i fer

proporciona una immersió cultural i lingüística

nous amics.

total.

A aquest mini catàleg hi trobareu diverses opcions de destinacions, programes, duració, etc.
Cada escola té el seu funcionament però hi ha unes característiques comunes:

Reservar la plaça:

____________________________________________
Per la reserva de qualsevol dels programes

primer s’haurà de verificar la disponibilitat,

subjecta al calendari escolar (de setembre a
finals de maig). Per verificar la disponibilitat,

calen dates concretes, núm. d’alumnes, núm. de
mestres acompanyants, edat dels alumnes i
duració del programa.

Dades necessàries:
____________________________________________

Compra de vols:
____________________________________________

Després de fer la reserva, serà necessària una

El British American Institute pot fer-se càrrec de

per la seva assignació a les famílies d’acollida.

pagament per avançat de l’import (prèvia

relació de tots els alumnes aparellats per sexe

Tanmateix, serà necessària la informació sobre

al·lèrgies, intoleràncies, medicaments, etc.

Els professors acompanyants han de presentar
els penals abans de viatjar amb el grup.

Assegurança:

____________________________________________
Cap dels programes inclou assegurança mèdica

o de cancel·lació. Podem oferir una assegurança
privada, consultar preus.

la compra dels vols. Per fer-ho, és necessari el
cotització) i totes les dades dels passatgers.

Si algun dels passatgers necessita un visat, la

família de l’alumne es fa responsable de la seva
tramitació.

Pagament:

____________________________________________
Per reservar la plaça, es farà un pagament del

10% del cost total de l’estada. La resta del
pagament s’haurà de fer efectiu 35 dies abans
de l’arribada del grup al destí.
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DESTINACIONS

__________________________________________________________________

REGNE UNIT
__________________________________________________________________
3

LONDRES

8

OXFORD

13 E X M O U T H
16 B R I G H T O N ( P O R T S L A D E )
19 I L F R A C O M B E

ESCÒCIA
__________________________________________________________________
22 E D I M B U R G

IRLANDA
__________________________________________________________________
27 D U B L I N
30 K I L K E N N Y
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SENSE ACTIVITATS
L
O
N
D
R
E
S
__________________________________________________________________

Londres té quelcom que agrada a tothom. Londres és diversió, cultura, llums i color. Una ciutat
capaç de sorprendre tant a qui la visita per primera vegada, 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 i quasi totes les famílies
d’acollida també.

DIES /NITS
• Núm. de classes d' anglès (matí o tarda)

7/6

8/7

15

15

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

• Material del curs
• Allotjament en família (habitació compartida)
• Pensió completa
• Tour d'orientació
• Targeta de transport públic (menors de 16)
• Trasllat a/t de l'aeroport (Heathrow, Gatwick, Stansted o Luton)
• Allotjament en família i pensió completa
per a mestres acompanyants

matí/tarda
15-29 estudiants (1 professor)
30-44 estudiants (2 professors)
45 estudiants (3 professors)

459€
435€
430€

419€
395€
390€

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

matí/tarda
495€
469€
465€

455€
430€
425€
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Programa de mostra

7 dies/ 6 nits

_________________________________________________________________
1

ARRIVAL
English Lessons

Free time

3

English Lessons

Free time

4

English Lessons

5

English Lessons

6

English Lessons

7

LUNCH

2

Free time
Free time
Free time

DEPARTURE

Suplements
_____________________________

Política de cancel·lació
_____________________________

• Quasi totes les famílies d’acollida són de

• Penalització de 70€ per estudiant per

Greenwich y voltants.
• Targeta de transport: suplement de
25€/setmana (només alumnes +16 anys).

qualsevol

cancel·lació

setmanes d’antelació.

feta

amb

3

• Penalització de 70€ per estudiant més

costos d’allotjament i transport per
qualsevol cancel·lació feta entre 1 i 3

• Dietes especials (intolerant a la lactosa,
halal, celíac, vegà, al·lèrgia als fruits secs).
• Professors extra: 291€/ setmana.
• Es poden aplicar suplements especials a
l’Abril.

setmanes d’antelació.

• No hi haurà devolució per qualsevol

cancel·lació amb menys d’una setmana
d’antelació.

• En cap cas es retornaran els imports
pertanyents als bitllets d’avió comprats.
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LONDRES

AMB ACTIVITATS

__________________________________________________________________
Londres té quelcom que agrada a tothom. Londres és diversió, cultura, llums i color. Una ciutat
capaç de sorprendre tant a qui la visita per primera vegada, 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 i quasi totes les famílies
d’acollida també.

DÍES /NITS
• Núm. de classes d'anglès (matí o tarda)
• Material del curs
• Allotjament en família (habitació compartida)
• Pensió completa
• Tour d'orientació
• Activitats de tarda
• Excursió de dia complet
• Targeta de transport públic (menors de 16)
• Trasllat de a/t a l'aeroport (Heathrow, Gatwick, Stansted o Luton )
• Allotjament en família i pensió completa

7/6

8/7

15

15

5

5

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

per a mestres acompanyants

15-29 estudiants (1 professor)
30-44 estudiants (2 professors)
45 estudiants (3 professors)

matí/tarda

matí/tarda

550 € 510 €
485 € 445 €
480 € 440 €

589 € 545 €
525 € 480 €
515 € 475 €
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Programa de mostra

7 dies/ 6 nits

_________________________________________________________________
1

ARRIVAL
English Lessons

Politics and Royalty Tour

3

English Lessons

Thameside Walking Tour

4

English Lessons

5

English Lessons

6

English Lessons

7

LUNCH

2

Camden Tour
South Kensington Museums
British Museum

DEPARTURE
*no s'inclou l'entrada a museus

Suplements
_____________________________
• Quasi totes les famílies d’acollida són de
Greenwich y voltants.

• Targeta de transport: Suplement de

25€/setmana (només alumnes +16 anys).
• Dietes especials (intolerant a la lactosa,

halal, celíac, vegà, al·lèrgia als fruits secs).
• Professors extra: 291€/ setmana.
• Es poden aplicar suplements especials a
l’Abril.

Política de cancel·lació
_____________________________
• Penalització de 70€ per estudiant per

qualsevol cancel·lació feta amb 3 setmanes
d’antelació.

• Penalització de 70€ per estudiant més
costos

d’allotjament

i

transport

per

qualsevol cancel·lació feta entre 1 i 3
setmanes d’antelació.

• No hi haurà devolució per qualsevol

cancel·lació amb menys d’una setmana
d’antelació.

• En cap cas es retornaran els imports
pertanyents als bitllets d’avió comprats.
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SOBRE EL VIATGE

__________________________________________________________________
• Per sol·licitar la compra dels vols, s’hauran de facilitar totes les dades dels passatgers: nom i
cognoms tal com apareixen al document d’identitat, data de naixement, núm. de DNI i/o
passaport i data de caducitat.

• Es recomana que tots els estudiants viatgin amb una autorització paterna per sortir del país.

• En cas que algun alumne necessiti un visat, la família de l’alumne serà responsable de tramitarlo.

SOBRE L'ESCOLA

__________________________________________________________________
• El test de nivell es realitzarà a l’escola de Londres.
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OXFORD

SIN ACTIVIDADES

__________________________________________________________________
Oxford és una ciutat universitària britànica ubicada al comtat de Oxfordshire, a Anglaterra, i
és la seu de la Universitat d’Oxford, la universitat més antiga del món anglòfon.

DIES /NITS
• Núm. de classes d'anglès (matí o tarda)

7/6

8/7

15

15

matí/tarda

matí/tarda

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

• Material del curs
• Allotjament en família (habitació compartida)
• Pensió completa
• Tour d' orientació
• Targeta de transport públic (menors de 16)
• Trasllat de a/t (Heathrow, Gatwick, Stansted o Luton)
• Allotjament en família i pensió completa

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

per a mestres acompanyants

15-29 estudiants (1 professor)
30-44 estudiants (2 professors)
45 estudiants (3 professors)

469 €
439 €
429 €

429 €
399 €
389 €

505 € 465 €
475 € 435 €
465 € 425 €
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Programa de mostra

7 dies/ 6 nits

_________________________________________________________________
1

ARRIVAL
English Lessons

Free time

3

English Lessons

Free time

4

English Lessons

5

English Lessons

6

English Lessons

7

LUNCH

2

Free time
Free time
Free time

DEPARTURE

Suplements
_____________________________
• Targeta de transport: suplement

4.25€/setmana (només estudiants +16 anys)
• Dietes especials (intolerant a la lactosa,

halal, celíac, vegà, al·lèrgia als fruits secs):
31€/setmana i persona.

Política de cancel·lació
_____________________________
• Penalització de 190€ per estudiant per
qualsevol cancel·lació feta amb 7 dies
d’antelació.

• En cap cas es retornaran els imports
pertanyents als bitllets d’avió comprats.

• Professors extra: 291€/setmana.
• Es poden aplicar suplements especials a
l’Abril.
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OXFORD

AMB ACTIVITATS

__________________________________________________________________
Oxford és una ciutat universitària britànica ubicada al comtat de Oxfordshire, a Anglaterra, i
és la seu de la Universitat d’Oxford, la universitat més antiga en el món anglòfon.

DIES /NITS
• Núm. de classes d'anglès (matí o tarda)
• Material del curs
• Allotjament en família (habitació compartida)
• Pensió completa
• Tour d'orientació
• Activitats de tarda
• Excursió de dia complet
• Targeta de transport públic (menors de 16)
• Trasllat de a/t al aeroport (Heathrow, Gatwick, Stansted o Luton)
• Allojament en família y pensió completa

7/6

8/7

15

15

5

5

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

per a mestres acompanyants

15-29 estudiants (1 professors)
30-44 estudiants (2 professors)
45 estudiants (3 professors)

matí/tarda

matí/tarda

510 €
445 €
435 €

585 € 545 €
520 € 475 €
510 € 470 €

549 €
485 €
475 €
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Programa de mostra

7 dies/ 6 nits

_________________________________________________________________
1

ARRIVAL
English Lessons

Oxford Tour

3

English Lessons

Ashmolean Museum

4

English Lessons

5

English Lessons

6

English Lessons

7

LUNCH

2

Treasure Hunt
Natural History & Pitt Rivers
Museum
Free time

DEPARTURE
*no s'inclou l'entrada a museus

Suplements
____________________________
• Targeta de transport: suplement
4.25€/setmana (només estudiants +16
anys).
• Dietes especials (intolerant a la lactosa,
halal, celíac, vegà, al·lèrgia als fruits secs):
31€/setmana i persona.

Política de cancel·lació
_____________________________
• Penalització de 190€ per estudiant per
qualsevol cancel·lació feta amb 7 dies
d’antelació.

• En cap cas es retornaran els imports
pertanyents als bitllets d’avió comprats.

• Professors extra: 291€/setmana.
• Es poden aplicar suplements especials a
l’Abril.
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SOBRE EL VIATGE

__________________________________________________________________
• Per sol·licitar la compra dels vols, s’hauran de facilitar totes les dades dels passatgers: nom i
cognoms tal com apareixen al document d’identitat, data de naixement, núm. de DNI i/o
passaport i data de caducitat.

• Es recomana que tots els estudiants viatgin amb una autorització paterna per sortir del país.

• En cas que algun alumne necessiti un visat, la família de l’alumne serà responsable de
tramitar-lo.

SOBRE L'ESCOLA

__________________________________________________________________
• El test de nivell es realitzarà a l’escola d’Oxford.

12

EXMOUTH

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

DIES /NITS
• Núm. de classes d’anglès
• Material del curs
• Allotjament en família (habitació compartida)
• Pensió completa
• Tour d'orientació
• Activitats/excursions de mig dia
• Activitats de vespre
• Trasllat de a/t de l'aeroport de Gatwick
• Allotjament en família y pensió completa
per a mestres acompanyants

15- 19 estudiants (1 professor)
20-29 estudiants (2 professors)
30-44 estudiants (2 professors)
45-59 estudiants (3 professors)
+60 estudiants (4 professors)

5/4

6/5

7/6

9

12

15

2

3

4

✓
✓
✓
✓

1

✓
✓
✓
✓

1

✓
✓
✓
✓

1

✓
✓

✓
✓

✓
✓

379€

439€

470€

375€

435€

475€

340€

400€

439€

310€

369€

405€

309€

369€

399€
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Programa de mostra

7 dies/ 6 nits

_________________________________________________________________
1

ARRIVAL
English Classes

Exmouth Orientation

3

English Classes

British Living Workshop

4

English Lessons

5

English Lessons

Bowling tournament and
Jurassic Coast walk

6

English Lessons

Evening Disco

7

LUNCH

2

Exeter cultural tour

DEPARTURE
*activitats de mostra

Suplements
_____________________________

Política de cancel·lació
_____________________________

• Dietes especials (intolerant a la lactosa,
celíac, vegà): 4.9€/nit i estudiant
Habitació individual per estudiants:
34€/setmana i estudiant.

• Penalització de 70€ per estudiant per
qualsevol cancel·lació feta amb menys de
21 dies d’antelació.

• Transfers des de Gatwick entre les 23h i
les 6h: 6.1€/estudiant.
• Transfers disponibles a altres aeroports
(consultar preus).
• Hotel (professors) 45€/nit amb
esmorzar; 61€/nit amb mitja pensió; 73€
nit amb pensió completa.

• 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 24h
d’antelació.
• En cap cas es retornaran els imports
pertanyents als bitllets d’avió comprats.

• Disponible Excursió a Londres
(Consultar preus).
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SOBRE EL VIATGE

__________________________________________________________________
• Per sol·licitar la compra dels vols, s’haurà de facilitar totes les dades dels passatgers: nom i
cognoms tal com apareixen al document d’identitat, data de naixement, núm. de DNI i/o
passaport i data de caducitat.

• Es recomana que tots els estudiants viatgin amb autorització paterna per sortir del país.

• En cas que algun alumne necessiti un visat, la família de l’alumne serà responsable de
tramitar-lo.

SOBRE L'ESCOLA

__________________________________________________________________
• La prova de nivell s'ha de fer abans del viatge, online, a través d’un link que enviarem: Al
finalitzar la prova, s’enviarà directament a l’escola.

• Si l’escola estigués a més de 30min caminant de la casa de la família d’acollida, s’inclourà
sense cost addicional una targeta de transport.

• Els grups que volin a/desde Gatwick, tenen la opció d’un day trip a Londres el dia d’arribada o
de tornada (consultar preus).
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BRIGHTON

(Portslade)

__________________________________________________________________
A la costa del sud d’Anglaterra hi trobem la ciutat de Brighton. Coneguda per les seves
meravelloses platges i el seu entorn natural. L’escola es troba a Portslade, a uns 20 minuts
del centre de Brighton.

5/4

6/5

7/6

6

✓
✓
✓
✓

12

• Excursió de dia complet a Londres

✓
✓
✓
✓

9

• Activitats de tarda

3

3

3

DIES /NITS
• Núm. de classes d'anglès
• Allotjament en família (habitació compartida)
• Pensió completa
• Tour d'orientació per Brighton

• Trasllat de a/t a l'aeroport de Gatwick
• Allotjament en família i pensió completa
per a mestres acompanyants
15-24 estudiants (2 professors)
25-29 estudiants (2 professors)
30-39 estudiants (3 professors)
40-49 estudiants (3 professors)
+50 estudiants (4 professors)

✓
✓
439 €
385 €
355 €
340 €
335 €

✓
✓
549 €
469 €
435 €
419 €
405 €

✓
✓
✓
✓

✓
✓
560 €
495 €
459 €
440 €
435 €
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Programa de mostra

7 dies/ 6 nits

_________________________________________________________________
1

ARRIVAL
English Lessons

3

English Lessons

4

English Lessons

5
6

Walking tour around Brighton

LUNCH

2

Free time
Basket, table tennis and film
at Loxdale

Day trip to London
British Culture Lesson

7

Problem solving or football
DEPARTURE
*activitats de mostra

Suplements
_____________________________

Política de cancel·lació
_____________________________

• Dietes especials (intolerant a la lactosa,
celíac, vegà, halal, kosher): 3.65€/dia i
estudiant.

• Penalització de 70€ per estudiant per
qualsevol cancel·lació feta amb menys de
3 setmanes d’antelació.

• Hot lunch: de 6.10€ a 12.20€/estudiant
(segons la duració de l’estada).

• Penalització del 50% del cost total per
cancel·lació del grup sencer feta amb
menys de 3 setmanes d’antelació.

• Transfers disponibles a Heathrow,
Southampton i Stansted (cost adicional).
• Suplement per estades al juny:
43€/estudiant.

• No hi haurà devolució per qualsevol
cancel·lació amb menys de 24h
d’antelació.
• En cap moment es retornaran els
imports pertanyents als bitllets d’avió
comprats.
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SOBRE EL VIATGE

__________________________________________________________________
• Per sol·licitar la compra dels vols, s’hauran de facilitar totes les dades dels passatgers: nom i
cognoms tal com apareixen al document d’identitat, data de naixement, núm. de DNI i/o
passaport i data de caducitat.

• Es recomana que tots els estudiants viatgin amb una autorització paterna per sortir del país.

• En cas que algun alumne necessiti un visat, la família de l’alumne serà responsable de
tramitar-lo.

SOBRE L'ESCOLA

__________________________________________________________________
• Prèviament a la estada, tots els alumnes hauran d’omplir una sol·licitud de l’escola i fer-nos-la
arribar.

• El test de nivell es realitzarà a l’escola de Brighton.
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ILFRACOMBE

__________________________________________________________________
Ilfracombe és una petita localitat costanera situada la nord de Devon, al sud-oest
d’Anglaterra.
És un poble acollidor i tradicionalment pescador, on veure la posta de sol després d’un
passeig pels seus carrers comercials.

DIES /NITS
• Núm. de classes d'anglès
• Material per al curs
• Allotjament en família
• Pensió completa
• Excursió de dia complet
• Excursions/activitats de mig dia
• Activitats de tarda (supervisades)
• Trasllat de a/t a l'aeroport (Heathrow, Bristol o Exeter)
• Allotjament en família i pensió completa per a mestres acompanyants

Preu per estudiant (mínim 20 estudiants) + 2 professors

7/6
15

✓
✓
✓
1
2

3

✓
✓
445€

19

SOBRE EL VIATGE

__________________________________________________________________
• Per sol·licitar la compra dels vols, s’haurà de facilitar totes les dades dels passatgers: nom i
cognoms tal com apareixen al document d’identitat, data de naixement, núm. de DNI i/o
passaport i data de caducitat.

• Es recomana que tots els estudiants viatgin amb una autorització paterna per sortir del país.

• En cas que algun alumne necessiti un visat, la família de l’alumne serà responsable de
tramitar-lo.

SOBRE L'ESCOLA

__________________________________________________________________
• La prova de nivell es realitza a la mateixa escola.
• Es proporcionarà una polsera d’identificació, workbook i certificat d’assistència.
• L’entrada als museus i atraccions està inclosa.
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EDINBURG

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 prop del fiord del riu Forth, va ser gràcies a la Universitat
d’Edimburg, un dels centres més importants d’educació i cultura durant la Il·lustració. Els
seus districtes van ser anomenats patrimoni de la Humanitat per la UNESCO al 1995.

DIES /NITS

5/4

6/5

7/6

8/7

• Hores de classe (matí o tarda)

9

12

15

15

• Visites locals

5

6

5

6

• Allotjament en família (habitació compartida)
• Pensió completa
• Tour "Get to know Edinburgh"
• Targeta de transport públic
• Trasllat a/t a l'aeroport d' Edimburg
• Allotjament en família i pensió completa
per a mestres acompanyants

Preu per estudiant (+1 professor inclòs per cada 15)

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

385€

430€

395€

419€

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
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Programa de mostra

6 dies/ 5 nits

_________________________________________________________________
1
English Lessons

Arthur's Seat / National Gallery

3

English Lessons

Royal Mile Walk & St. Giles
Cathedral (with iPad
Challenge)

4

English Lessons

5

English Lessons

6

LUNCH

2

ARRIVAL

Royal Botanic Gardens
Portobello Beach and Joppa

DEPARTURE
*activitats de mostra

Suplements
_____________________________
• Hot lunch: de 6.10€ /dia per persona.
• Dietes especials (intolerant a la lactosa,
celíac, vegà, halal, kosher): 36.3€/setmana i
estudiant.
• Arribades a l’aeroport després de les
21:00h i sortides abans de les 10:00h: 6.1€
per estudiant i transfer.
•Transfers disponibles a Glasgow Intl. i
Prestwick (cost addicional).

Política de cancel·lació
_____________________________
• Penalització de 70€ per estudiant per
qualsevol cancel·lació 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 moment es retornaran els imports
pertanyents als bitllets d’avió comprats.

• Suplement temporada alta (del 09/03 al
12/04): 30.3€/setmana.
•Professor extra: 302.5€/setmana.
•B&B per professors: des de
423.5€/setmana.
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EDINBURG

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 prop del fiord del riu Forth, va ser gràcies a la Universitat
d’Edimburg, un dels centres més importants d’educació i cultura durant la Il·lustració. Els
seus districtes van ser anomenats patrimoni de la Humanitat per la UNESCO al 1995.

DIES /NITS
• Visites locals
• Allotjament en família (habitació compartida)
• Pensió completa
• Targeta de transport públic
• Trasllat de a/t a l'aeroport d'Edimburg
• Allotjament en família i pensió completa
per a mestres acompanyants

Preu per estudiant (+1 professor inclòs per cada 15)

5/4

6/5

8

10

✓
✓
✓
✓
✓

370€

✓
✓
✓
✓
✓

420€
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Programa de mostra

6 dies/ 5 nits

_________________________________________________________________
1

ARRIVAL
Royal Botanic Gardens

3 National Gallery / Sports
in the park

Dean Village & Scottish
National Gallery of Modern Art

LUNCH

2 Arthur's Seat

4 Museum of Scotland
(with iPad Challenge)

Royal Mile Walk & St. Giles
Cathedral (with iPad
Challenge)

5 Portobello Beach and
Joppa
6

Confidence building
workshop/ Scottish Parliament

DEPARTURE
*activitats de mostra

Suplements
_____________________________

Política de cancel·lació
_____________________________

• Hot lunch: de 6.10€ /dia per persona
Dietes especials (intolerant a la lactosa,
celíac, vegà, halal, kosher): 36.3€/setmana i
estudiant.

• Penalització de 70€ per estudiant per
qualsevol cancel·lació feta amb més de 30
dies d’antelació.

• Arribades a l’aeroport després de les
21:00h i sortides abans de les 10:00h: 6.1€
per estudiant i transfer.
• Transfers disponibles a Glasgow Intl. i
Prestwick (cost addicional).

• No hi haurà devolució per qualsevol
cancel·lació amb menys de 30 dies
d’antelació.
• En cap moment es retornaran els imports
pertanyents als bitllets d’avió comprats.

• Suplement temporada alta (del 09/03 al
12/04): 30.3€/setmana.
• Professor extra: 302.5€/setmana.
• B&B per professors: des de
423.5€/setmana.
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SOBRE EL VIATGE

__________________________________________________________________
• Per sol·licitar la compra dels vols, s’haurà de facilitar totes les dades dels passatgers: nom i
cognoms tal com apareixen al document d’identitat, data de naixement, núm. de DNI i/o
passaport i data de caducitat.

• Es recomana que tots els estudiants viatgin amb autorització paterna per sortir del país.

• En cas que algun alumne necessiti un visat, la família de l’alumne serà responsable de
tramitar-lo.

SOBRE L'ESCOLA

__________________________________________________________________
• La prova de nivell es farà a l’escola d’Edimburg.
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DUBLÍN

__________________________________________________________________
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 la barri de Stillorgan.

5/4

6/5

7/6

8/7

• Núm. de classes d'anglès

8

12

16

16

• Activitats o visites locals de mig dia

2

3

3

3

DIES /NITS

• Allotjament en família
• Pensió completa
• 1 activitat de vespre
• 1 excursió de mig dia
• Trasllat de a/t a l'aeroport de Dublín
• Allotjament en família i pensió completa

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

per a mestres acompanyants
15-24 estudiants (2 professors)
25-29 estudiants (2 professors)
30-39 estudiants (3 professors)
40-49 estudiants (3 professors)
+50 estudiants (4 professors)

390
380
375
375
364

€
€
€
€
€

415
405
400
400
389

€
€
€
€
€

435
425
420
420
409

€
€
€
€
€

465
455
450
450
439

€
€
€
€
€
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Programa de mostra

7 dies/ 6 nits

_________________________________________________________________
1

ARRIVAL
English Lessons

Walking Tour

3

English Lessons

St. Patrick's Cathedral

4

Half day trip

5

English Lessons

6

English Lessons

7

LUNCH

2

Free time

Free Time
Evening Activity: Irish Music
and Dance Party
Dublinia

DEPARTURE
*activitats de mostra

Suplements
_____________________________

Política de cancel·lació
_____________________________

• Nit extra: 25€/estudiant.

• Penalització de 70€ per estudiant per
qualsevol cancel·lació feta amb més de 3
setmanes d’antelació.

• Hot lunch: de 10€ /dia per persona.
• Dieta celíaca: 20€/dia per persona.
• Professor extra: 190€/setmana.
• Allotjament en residencia/apartament per
professors (consultar disponibilitat i
preus).
• Suplement per transfers amb vols amb
arribada entre 20:00h-08:00h i vols amb
sortida entre 22:00h i 10:00h (consultar).
• Bitllet de transport públic: entre 30€ i 45€
en funció de la edat dels estudiants.
Autocar privat: 50€/estudiant (subjecte a
disponibilitat).

• Penalització de 70€ per estudiant més
costs d’allotjament i transport per
qualsevol cancel·lació feta entre 1 i 3
setmanes d’antelació .
• No hi haurà devolució per qualsevol
cancel·lació amb menys d’1 setmana
d’antelació.
• En cap moment es retornaran els imports
pertanyents als bitllets d’avió comprats.
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SOBRE EL VIATGE

__________________________________________________________________
• Per sol·licitar la compra dels vols, s’hauran de facilitar totes les dades dels passatgers: nom i
cognoms tal com apareixen al document d’identitat, data de naixement, núm. de DNI i/o
passaport i data de caducitat.

• Es recomana que tots els estudiants viatgin amb una autorització paterna per sortir del país.

• En cas que algun alumne necessiti un visat, la família de l’alumne serà responsable de
tramitar-lo.

SOBRE L'ESCOLA

__________________________________________________________________
• Els professors acompanyants seran els encarregats d’organitzar els grups per nivell.
Posteriorment hauran de notificar els nivells.
• És necessària targeta de transport.
• L’escola pot demanar omplir un test de nivell abans de l’estada que s’haurà d’enviar ple al British
American Institute.
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KILKENNY

__________________________________________________________________

Kilkenny és una ciutat d’Irlanda, a la regió de Leinster, situada al comptat que rep el mateix
nom i les vores del Riu Nore. És un destí turístic molt popular a Irlanda on destaquen els
edificis històrics com el Castell de Kilkenny, la catedral de Santo Cacini i la torre circular.

DIES /NITS
• Núm. de classes d'anglès
• Allotjament en família (habitació compartida)
• Pensió completa
• Tour guiat per Kilkenny
• Excursió de dia complet a Dublín
• Activitats o visites locals de mig dia
• Trasllat de a/t a l'aeroport de Dublín
• Allotjament en família i pensió completa

5/4

7/6

9

12

✓
✓
✓
X
2

✓
✓
✓
✓
3

✓
✓

✓
✓

409 €

449€

per a mestres acompanyants

Fins a 60 estudiants (1 professor inclòs
per cada 15 estudiants)
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Programa de mostra

7 dies/ 6 nits

_________________________________________________________________
1

ARRIVAL
English Lessons

Guided Tour: Getting to
know Kilkenny

3

English Lessons

Guided Tour: Kilkenny Castle
and Castle Park

4

English Lessons

5

English Lessons

LUNCH

2

Irish Music & Dance
Workshop (con monitor)

"Treasure Hunt"

Full Day Excursion to Dublin (guided tour)
7

DEPARTURE
*activitats de mostra

Suplements
_____________________________

Política de cancel·lació
_____________________________

• Dietes especials (intolerant a la lactosa,
celíac, vegà): 5€/dia i estudiant.

• Penalització de 70€ per estudiant per
qualsevol cancel·lació feta fins a 10 dies
d’antelació.

• Professor extra: 200€/professor i estada
completa.

• No hi haurà devolució per qualsevol
cancel·lació amb menys de 10 dies
d’antelació.
• En cap moment es retornaran els imports
pertanyents als bitllets d’avió comprats.
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SOBRE EL VIATGE

__________________________________________________________________
• Per sol·licitar la compra dels vols, s’hauran de facilitar totes les dades dels passatgers: nom i
cognoms tal com apareixen al document d’identitat, data de naixement, núm. de DNI i/o
passaport i data de caducitat.

• Es recomana que tots els estudiants viatgin amb una autorització paterna per sortir del país.

• En cas que algun alumne necessiti un visat, la família de l’alumne serà responsable de tramitarlo.

SOBRE L'ESCOLA

__________________________________________________________________
• El test de nivell es farà a l’escola de Kilkenny.
• Per estades de 6 nits: mínim 15 estudiants.
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