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De 13 a 17 anys 11 o 21 dies Allotjament en Hotel 4*

Curs d’anglès i aventura
a la Costa Brava

3 hores diàries d’anglès, de dilluns a divendres, de matí o tarda.

Grups de 15 estudiants màxim.

Certificat d’assistència i informe pedagògic d’assoliment del curs.

Més informació sobre la nostra metodologia en l’aprenentatge     
de l’anglès: www.rosadelsvents.es/ca/la-nostra-metodologia/

Per què escollir
aquest programa?

Les classes d’anglès

Situat a la Costa Brava en un entorn excepcional i molt segur                             
sanitàriament. 

Allotjament en Hotel 4*.

Habitacions de 2 i 3 places.

Monitors bilingües.

3 hores diàries d’anglès, de dilluns a divendres.

Extens i variat programa d’activitats d’aventura de mar i muntanya:  
vela, windsurf, caiac, snorkel, kàrting, piscina, tirolines, ponts enlairats, 
rutes en BTT i moltes més!!

Professors nadius especialitzats en
l’ensenyament d’anglès a alumnes
estrangers.



Allotjament
L’allotjament es realitza a l’Hotel Golf Costa Brava 4*, situat a 
Santa Cristina d’Aro, en un entorn excepcional i saludable, vorejat         
d’arbres i jardins.
El complex hoteler compta amb instal·lacions com piscina           
exterior, jardí, terrassa, restaurant i cafeteria i està a tan sols 15 
minuts de Platja d’Aro. 
Totes les habitacions són dobles o triples i tenen bany privat, TV, 
aire condicionat i Wi-Fi gratuït.
L’Hotel aplicarà rigorosament tots els protocols sanitaris establerts 
per la Generalitat de Catalunya, en el context d’excepcionalitat 
derivats de la pandèmia pel Covid-19, mantenint les distàncies de 
seguretat dels espais comuns, els torns d’accés al menjador, 
aforament i distancia a les classes  i a les activitats.

Vela Windsurf Caiac al mar Karting Snorkel Tirolina Circuit de Ponts BTT Aquadiver

Aquazumba Jocs de taula Ruta per la natura Equitació Multisports Mini Golf Piscina Billar Ping Pong

Disco

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

English lessons
English lessons
English lessons
English lessons
English lessons

Horse riding & BTT
Walking tour nature
Snorkel in S’Alguer

BTT, beach & shopping in Platja d’Aro

Welcome party
Film night

Trashion show
Furor

Casino night
Fast talk

Quiz night
Full Day Activity: sailing, kayaking by the sea and visiting L’Estartit

Full Day Activity: karting in Palamós and sports in Platja del Castell

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON NIGHT

Activitats

* Programa orientatiu : poden sofrir canvis en funció de la climatologia o altres causes.

Totes les nostres activitats es duen a terme amb els nostres monitors bilingües, i les d’aventura i nàutiques amb
monitors especialitzats.

Dates i preus El preu inclou

Allotjament en hotel 4*, habitació                    
doble/triple, en règim de pensió completa.

Curs d’anglès                                                             
(3 hores diàries de dilluns a divendres).

Programa d’activitats d’aventura i lleure.

Monitors bilingues.

Professors nadius.

Material didàctic i pedagògic necessari pel 
curs d’anglés.

Certificat d’assistència e informe pedagògic 
d’assoliment del curs.

Assegurança de viatge.

DIES

11 D

DATES PREUS

03/07 - 13/07 999 €

11 D 13/07 - 23/07 999 €

21 D 03/07 - 23/07 1.878 €
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Organitzem el servei de transport des de Barcelona a l’hotel,    
amb suplement. Es requereix un mínim de 15 participants per 
poder dur a terme el servei. Durant aquests desplaçaments els 
estudiants aniran acompanyants pels nostres monitors.
Suplement de transport anada i tornada opcional: 60 €
La reserva del transport implica el pagament complet del 
suplement encara que només s’utilitzi un dels trajectes.                 
Els pares i mares que ho desitgin podran portar i/o recollir             
el seu fill o filla directament a l’hotel. 

TRANSPORT A L’HOTEL (opcional)


