Великобританія для дітей

Англія (Портмус)

Програма англійської мови для дітей віком від 12 до 17 років

Заїзд з 29.06 по 12.07

Чудова нагода для дітей насолоджуватися відпочинком у курортному містечку Портмус,
вивчати англійську мову та отримувати задоволення від пізнавальних екскурсій до міста
де історію розповідає каміння загадкового Стоунхенджу, до столиці Великої Британії
Лондону і не тільки...

Розташування:

-

Один з найбільш популярних курортів на південному березі Англії.
Ідеальне місце для навчання та відпочинку.
100 хвилин до Лондона потягом або автострадою.
Сприятливі та безпечні умови, м’який цілющий клімат.
Сім миль чистого піщаного пляжу, 200 акрів парків і садів.
Чудові можливості для відпочинку, розваг та занять спортом.
Школа розташована в престижному районі міста, недалеко від магазинів і пляжу.
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Вартість 14–денної програми – 1680 Евро

У вартість входить:

- 15 годин англійської мови кожного тижня
- Проживання в резиденції Porstmouth University Campus.
- 3-х разове харчування
- 1 екскурсія в тиждень на цілий день та 1 екскурсія в тиждень на пів дня ( London,
Bath, Stonehenge& Salisbury Cathedral & City, Southampton & West Quay Excursion, Poole
Quay.)
- 7 днів на тиждень культурно-розважальна програма
- Трансфер: Лондон – Портмус – Лондон
- Прощальна вечірка з врученням сертифікатів.

У вартість не входить:
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- Переліт літаком Київ-Лондон-Київ
- Візова підтримка
- Медична страховка

Необхідні для посольства документи:

1. Дитячий проїзний документ або закордонний паспорт.
2. Довідка з місця навчання
3. 2 кольорові фото ( як на закордонний паспорт, офіційно одягнені)
4. Нотаріально завірений Дозвіл на поїздку дитини за кордон від обох
батьків.
5. Довідки з місця праці батьків з вказанням посади та заробітної
плати за останні
пів року на офіційному бланку, завірені печаткою
підприємства або організації.
6. Довідки про матеріальний стан сім’ї (ксерокопії): документи про нерухомість, власні
фірми, автомобілі, довідки з банків про наявність грошей на рахунках членів сім’ї з сумою
залишку.
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