
Si vols passar un estiu a prop del mar, a la ciutat més solejada d’An-
glaterra, aquesta és la teva destinació, Eastbourne t’encantarà! 

El destí més Londinenc amb excursió de dia sencer a Londres per 
visitar la capital del país i conèixer les seves atraccions turístiques 
més emblemàtiques. 

Amb un ambient molt tranquil i agradable ofereix un entorn ideal 
per aprendre anglès i viure la cultura britànica en primera persona.

Un programa molt British, amb moltes activitats i visites, hi haurà 
temps per fer-ho tot, fins i tot menjar “fish & chips” i fer un “cream 
tea”. Endinsat a la cultura anglesa.  

Per què escollir Eastbourne? 

English by the sea: anglès a la
població marítima de Eastbourne

Eastbourne està situada a la vora del mar, a la 
costa sud d’Anglaterra i a prop de Londres. Et 
permetrà gaudir d’activitats a les extenses 
platges d’aquesta zona del país.

Eastbourne

Les classes s’imparteixen al Eastbourne College Peresford 
Campus, situat al centre de la població, en una zona principal-
ment residencial. El col·legi disposa de diverses instal·lacions 
repartides per la ciutat. Compta amb amplies aules equipades 
e instal·lacions esportives. 

3 hores diàries, cada matí de dilluns a divendres.

Classes per a grups de màxim 15 estudiants.  

Escola i classes

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

De 13 a 17 anys 11 o 21 dies Allotjament en família
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Allotjament
Durant l’estada els estudiants s’allotjaran amb una família d’acollida
a Eastbourne. 

A cada família hi allotgem dos hispanoparlants del nostre grup.                               
L’anglès serà la llengua vehicular amb la família.

Les famílies acullen els estudiants en règim de pensió completa, sent el dinar de 
migdia un pícnic facilitat per la família. 

El diumenge és un dia lliure que els joves poden aprofitar per passar-lo amb la 
família o quedar amb els seus amics a la ciutat.

La distància màxima entre l’escola i les famílies és de 30/50 minuts i els              
desplaçaments necessaris es faran en transport públic local, pel que facilitem   
als estudiants la targeta de transport. 

MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY

Lessons at Eastbourne College
Lessons at Eastbourne College
Lessons at Eastbourne College
Lessons at Eastbourne College
Lessons at Eastbourne College

Orientation Eastbourne
Cricket

Visit to Hastings
Cinema

Selfie Competition Party
Full Day Excursion: Brighton or London

Host Family Day

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON EVENING

Activitats

Walking Tour Eastbourne

Visit Beachy Head Selfie Competition

Crazy Golf Cine Ten Pin Bowling Cricket Visit to Hastings

Els dissabte és el dia d’excursió i podran conèixer alguna de les ciutats més importants.
En aquest programa es visiten les ciutats de Brighton i/o Londres. Excursions

Dates i preus El preu inclou

Bitllet d’avió anada i tornada des de Barcelona.
Trasllats entre l’aeroport de destí i l’allotjament.
Allotjament en família en règim de pensió completa 
(dinar pícnic).

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

DIES

11 D

DATES PREUS

07/07 - 17/07 2.130 €

11 D 17/07 - 27/07 2.080 €

21 D 07/07 - 27/07 2.880 €

SUPLEMENT ASSEGURANÇA DE VIATGE
Suplement obligatori: 25 € per estudiant

* Programa orientatiu. Es poden canviar activitats.
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