ESTADA LINGÜÍSTICA A GRAN BRETANYA A
RESIDÈNCIA A HULL UNIVERSITY
Edat: 12 a 18 anys
HULL, ciutat costanera, situada al nord de la Gran
Bretanya, junt al riu Hull.

Aquest estiu,
aprèn anglès a
Gran Bretanya

LES CLASSES: curs de 20 lliçons setmanals impartides
per professors nadius qualificats i en grups reduïts.
Examen oficial del Trinity College.
L'ALLOTJAMENT: en residència del Lawn Campus
que pertany a la Universitat de Hull.
LES ACTIVITATS: inclou activitats esportives, visites al
centre de la ciutat i 2 excursions de dia complet a
York, Liverpool o Manchester i 2 de mig dia.
L'estada inclou: vol d'anada i tornada a la Gran
Bretanya, trasllat de l'aeroport al lloc d'estada,
monitor acompanyant, allotjament en residència a
pensió completa, 20 lliçons d'anglès setmanals.
Examen del Trinity College, visites, excursions i
activitats.
Dates: del 6 al 20 de juliol (2 setmanes)
Preu : 1.700€
Inscripció: per reservar plaça cal contactar
telefònicament amb Delta Cursos en el Extranjero,
tel. 971 714613, o directament a les oficines de Via
Portugal, 1 baixos – esq. de Palma.
info@deltaidiomas.com
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ESTADA LINGÜÍSTICA A GRAN BRETANYA AMB
FAMÍLIES A BRIGHTON

ESTADA LINGÜÍSTICA A GRAN BRETANYA AMB
FAMÍLIES A CARDIFF

Edat: 13 a 17 anys

Edat: 13 a 18 anys

ESCOLA D'ESTIU DE BRIGHTON, situat a la
cosmopolita ciutat de Brighton, és un centre
d'ensenyament de llengua anglesa amb més de 30
anys d'experiència que compta amb l'acreditació
d'excel·lència del British Council.

CARDIFF, ciutat costanera, capital del País de
Gal·les, està situada en el canal de Bristol a 2 hores i
mitja de Londres.

LES CLASSES: curs de 15 hores setmanals impartides
per professors nadius qualificats i en grups reduïts.
L'ALLOTJAMENT: amb famílies d'acollida angleses.
LES ACTIVITATS: inclou visites culturals, esports de
platja, atraccions de fira i altres activitats lúdiques.
L'estada inclou: vol d'anada i tornada, trasllats,
berenars, dinars i sopars, material escolar, 15 hores
d'anglès setmanal, visites, excursions i activitats.
Dates: del 24 a 8 de juliol (2 setmanes)
Preu : 1.550€
Col·legi CIDE. Cooperativa d’ensenyament
Carrer de l’Arner 3. Palma de Mallorca
cide@cide.es. www.cide.es
Demana informació al contacte:
alex.ramis@cide.es
971606499

LES CLASSES: curs d’anglès de 20 lliçons setmanals
impartides per professors nadius i qualificats en
grups reduïts.
L’ALLOTJAMENT: en famílies seleccionades,
habitació compartida en règim de pensió
completa.
LES ACTIVITATS: esports i activitats diàries així com
una excursió de migdia i una excursió de dia
complet per setmana a llocs com Londres, Bath i
famosos parc d’atraccions entre d’altres.
Dates: de l’11 al 25 de juliol (2 setmanes)
Preu: 1.620€
L’estada inclou: vol d'anada i tornada a Cardiff,
trasllat de l'aeroport al lloc d'estada, monitor
acompanyant, allotjament amb famílies amb
pensió completa, 20 lliçons d'anglès setmanal.
Prova de nivell d’anglès, visites, excursions i
activitats.
Inscripció: per reservar plaça cal contactar
telefònicament amb Delta Cursos en el Extranjero,
tel. 971 714613, o directament a les oficines de Via
Portugal, 1 baixos – esq. de Palma.
info@deltaidiomas.com

