Devon UK
Exeter, Exmouth, Torquay, Paington, Newton Abbot.
29/06 al 13/07/19 o bé 13 al 28/07/19 (2 setmanes)
6/07 al 20/07/19 (3 setmanes)
29/05 al 28/07 (4 setmanes)

carmem

carmemolist@vedruna.cat

Fun in the Sun!
Day 1 - Arrival:
Aeroport de sortida: punt de trobada per a alumnes i professors
Vol destinació Regne Unit
A l'aeroport de destinació hi haurà un representant de l’agència esperant al grup
Trasllat amb autocar privat a l'escola on es trobaran amb les famílies angleses assignades
Primera tarda i nit en família

Day 2 – 6 Immersion Programme:
09:00-12’30 – Classes d'anglès. Cal recordar la “puntualitat britànica”!
12:30 – Dinar (packed lunch)
13.30 – Activitats de la tarda: tour de reconeixement de la ciutat, parc d'atraccions, bolera, esports
etc.
17,00 – Tornada a casa
Dos vespres a la setmana hi haurà una “evening” activitat de 19:00 – 21.30.

Day 7 – Excursió:
09:00 – Sortida d'excursió acompanyats per monitors anglesos. Possibles excursions incloses: Bath,
Stonehenge, Plymouth, Salisbury, pobles i campinya anglesa etc.
17:00 – Arribada de l'excursió. Tarda i sopar a casa

Day 8 – Excursió:
09:00 – Sortida d'excursió trobada dels grups Vedruna.
17:00 – Arribada de l'excursió. Recollida per part de les famílies, tarda i sopar a casa

Day 9 – 13 Immersion Programme:
Vegeu el dia 2 - 6

Day 14 – Excursió:
Vegeu el dia 7

Day 15 - Departure:
La família anglesa portarà l'alumne al punt de trobada per a la sortida.
Trasllat amb autocar privat a l'aeroport de Regne Unit
Vol de retorn a casa

Aquest itinerari és orientatiu. Ens reservem el dret a modificar les activitats del programa per altres de similars
característiques degut a fets fortuïts o de força major aliens a l'empresa.
En cas d'inclemències climatològiques se substituiran les activitats a l'aire lliure per d’altres més adequades.

1.425 €+250 € = 1.675€ (2 setmanes)
Programa + vol = Preu total per 30 persones
+ Excursió a Londres amb nit en hotel (arribada o sortida)

3 setmanes 2.100 euros
4 setmanes 2.750Euros

Devon
És considerat un dels comtats més bells de Gran Bretanya. Molts britànics decideixen viure a Devon pels
seus paisatges pintorescs, el seu clima suau, les seves ciutats històriques i els seus pobles típics.
Per a l'estudiant estranger Devon ofereix tot el que s'espera d'Anglaterra. Comparat amb les grans urbs del
Regne Unit, el sud-oest del país encara conserva els tradicionals conceptes anglesos d'amabilitat i
educació.

Exeter: La capital del comtat de Devon és una de les ciutats més antigues d'Anglaterra i és coneguda per

les seves muralles romanes; la catedral normanda (1133 d. de C.), el Guildhall, el moll i les cases de l'època
“Tudor”. A més dels seus monuments històrics, Exeter és coneguda com “la ciutat en el camp” pels verds
prats que l’envolten i ha estat guardonada com “Ciutat Europea de les Flors” pels seus parcs i jardins.

Exmouth: Té uns 30.000 habitants i gaudeix d'un entorn privilegiat. Es troba situada en la desembocadura
del Riu Exe. el poble (town) és el punt de sortida de la Costa Juràssica (Patrimoni de la Humanitat) i es
troba en la ria del Riu Exe, zona d'increïble bellesa i reserva natural. A Exmouth tot està relativament a
prop i per això els alumnes poden anar i venir a l'escola a peu amb total seguretat (o en un autobús de 510 minuts).

Torquay: Torquay és un poble que amb Paignton i Brixham formen la conurbació de Torbay que és
conegut com la “English Riviera” Torquay té una poolació d’uns 65.000 habitants i és un dels pobles més
turístics de Gran Bretanya. Agatha Christie va passar la major part de la seva vida en aquesta ciutat que en
l'actualitat és seu de nombroses companyies cinematogràfiques.

Paington: És una ciutat litoral situada a la costa de Tor Bay a Devon, Anglaterra. És molt més que una
destinació de platja, amb el seu aquari a la costa i les famoses coves prehistòriques de Kents Cavern.
Agatha Christie va passar la major part de la seva vida en aquesta ciutat que en l'actualitat és seu de
nombroses companyies cinematogràfiques.

Newton Abbot: És una ciutat situada en el comtat de Devon, Anglaterra, amb una població d’uns 30.000
habitants. A prop del Parc Nacional de Dartmoor i de poblacions com Torquay, Exeter, Paignton,... És un
centre de mercat important amb molta vida i un nus de comunicacions.

Les Famílies Angleses:
Com a part d'una experiència autènticament “British”, els alumnes conviuen en una llar britànica. Les
famílies angleses són inspeccionades regularment per l'escola i pels nostres controls de qualitat, essent per
a nosaltres una part fonamental del programa. A casa l'estudiant gaudirà d'una oportunitat única de
perfeccionar el seu anglès enfrontant-se a situacions quotidianes en les quals necessitarà esforçar-se per
entendre i ser entès.

Braden English
INCLOSOS:
Trasllat des de l'aeroport del Regne Unit fins a l'escola i viceversa
14 dies/ 13 nits d'estada amb famílies britàniques
Esmorzars, dinar (packed lunch) ) i sopar durant el programa
15 classes d'anglès per setmana amb professors natius (3 hores per dia)
5 tardes d'activitats + 2 activitats de “evening” cada setmana
1 excursió d'un dia complet durant l'estada
Llibres de text i certificat d'aprofitament
Un professor acompanyant per cada 15 alumnes
Assegurança mèdica i d'anul·lació concertat amb AVI/ EuropAssistance

Servei Gratuit de Reserva de Vol:
Vol Espanya – Regne Unit – Espanya – Preu estimat d'anada i tornada a 09/08/18 – 200 € (incloent una
maleta de facturar per alumne).
(Braden English com servei als seus clients podrà encarregar-se de la reserva del vol en nom del passatger de forma gratuïta. El contracte s'entendrà efectuat
directament entre el passatger i la companyia aèria, Braden English queda eximida de qualsevol responsabilitat respecte a possibles reclamacions, les quals es
duran a terme de forma directa entre el passatger i la companyia aèria. Per a les condicions de vol vegeu la pàgina web de la companyia aèria.)

Calendari de Pagaments
2 setmanes: 1675€

3 setmanes: 2100€

4 setmanes: 2750€

29/01/19

350€+ 20 motxilla= 370

420€+20 motxilla 440€ 550€+20motxilla=570€

26/02/19

350€

420€

550€

26/03/19

350€

420€

550€

29/04/19

325€

420€

550€

27/05/19

300€

420€

550€

(El dia 12/02/19 es reservarà el bitllet i s'informarà del preu del mateix. Si la quantitat és menor o major al preu estimat l'import s'ajustarà amb l'últim termini.
Abans de confirmar la reserva s'informarà al professor acompanyant del preu. El pagament del bitllet no és reemborsable.)
Preus vàlids fins al: 12/02/19

Un cop hagueu fet la inscripció farem els grups i els notificarem la població on anirà el vostre fill/a i les
dades bancàries on caldrà fer les transferències en les dates indicades i el codi a posar en fer aquests
pagaments.
Enllaç per fer la inscripció: Feu click aquí

