
Campus internacional. Comparteix les classes d’anglès amb estudiants 
d’altres nacionalitats. Ready to make new friends?

Extens programa d’activitats, algunes d’elles compartides amb estudiants 
d’altres nacionalitats i liderades per monitors nadius.

Habitacions individuals amb lavabo i molt ben equipades. 

Chester t’ofereix tradició i modernitat en un vibrant ambient cosmopolita 
ple d’història, encerclat per 3 kilòmetres de muralles romanes i medievals.

No podràs escapar de la diversió: escape room, multi sports i moltes 
més activitats.

Les classes d'anglès i activitats es fan al campus Parkgate
situat al centre de Chester.

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

3 hores diàries, cada matí o tarda de dilluns a divendres.

Grups de màxim 15 estudiants.

Per què escollir Chester University?

Escola i classes

El British Council és l’institut cultural         
públic del Regne Unit. S’encarrega de 
difondre l’ensenyament de la llengua i la 
cultura angleses arreu del món                       
mitjançant la formació i les activitats 
educatives dirigides als estudiants               
estrangers. Té presència i                                            
reconeixement a més de 100 països. 

Classes d’anglès
acreditades pel British

Council for the
teaching of English

Una experiència internacional
amb estudiants d’arreu del món

Comparteix les classes d’anglès i algunes de 
les activitats amb joves d’altres nacionalitats 
en aquest curs que compta amb l’important 
reconeixement del British Council.

Chester
University

De 14 a 17 anys 11 o 21 dies Allotjament en residència

(+34) 935 036 035 info@rosadelsventsidiomas.es



Allotjament
L’allotjament és a la residència Church College Close, formada per 
cases de dues plantes independents, amb capacitat per a 3 
persones a cada planta, distribuïdes en habitacions individuals 
amb lavabo. Cada planta compta amb bany amb dutxa i una 
petita cuina.
La residència es troba al cor de la ciutat, un pintoresc entramat   
de carrers, galeries i edificis típicament anglesos. 
Règim de pensió completa. Tots els àpats es realitzen al menjador 
de la residència. 

Walking Tour Chester Multi Sports Acrosport Piscina Escape Room

Gimcana Fotogràfica Taller artístic Visites a Museus

Film Night

Just Dance Karaoke Horror Night

Disco Got Talent

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at Chester University
Lessons at Chester University
Lessons at Chester University
Lessons at Chester University
Lessons at Chester University

Walking Tour Chester
Art Crafts

Multi Sports
Chester History & Heritage Museum

Gymkhana The Village

Film Night
Karaoke

Horror Night
Furor

Casino Night
Party

Trashion Show
Full Day Excursion: Liverpool or Manchester

Full day Activity: Olympic Games

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON NIGHT

Activitats

* Programa orientatiu. Es poden canviar activitats.

Algunes d’aquestes activitats es desenvolupen amb monitors nadius.  

El preu inclou

Bitllet d’avió anada i tornada des de Barcelona.

Trasllats entre l’aeroport de destí i l’allotjament.

Allotjament en residència en règim de pensió 
completa.

Curs d’anglès ACREDITAT PEL BRITISH COUNCIL        
(3 hores diàries de dilluns a divendres).

Certificat d’assistència en finalitzar el programa.

Monitor acompanyant al grup durant els vols.

Material didàctic i pedagògic necessari pel curs.

Programa esportiu i cultural a càrrec dels  
monitors bilingües i algunes activitats amb 
monitors nadius.

Excursions Els dissabtes organitzem excursions per conèixer millor la regió. 
Visitarem les ciutats de Liverpool i/o Manchester. 
No estan incloses al preu.

Fechas y precios

SUPLEMENT ASSEGURANÇA DE VIATGE
Suplement obligatori: 25 € per estudiant

DIES DATES PREUS

05/07 - 15/07

15/07 - 25/07

05/07 - 25/07

11 D

11 D

21 D

2.220 €

2.170 €

3.025 €

SUPLEMENT EXCURSIONS
· Estades d’ 11 dies (1 excursió): 70 € per estudiant 
· Estades de 21 dies (2 excursions): 100 € per estudiant
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