
Viatja diversos segles enrere i descobreix l’essència britànica           
d’Anglaterra.

Les Muralles romanes, la catedral gòtica, el centre York Dungeon o el 
Jorvik Centre et deixaran amb la boca oberta. 

Estudia a la prestigiosa St John University, al costat de la  Catedral de 
York, amb classes adaptades a tots els gustos, nivells i interessos.

Excursions a ciutats angleses essencials com Liverpool o
Manchester, on podràs visitar el Liverpool Maritime Museum o el 
Science Museum de Manchester.

Per què escollir York?

De 13 a 17 anys 11 o 21 dies Allotjament en família

Curs d’anglès al més pur
estil britànic

Història i cultura s’uneixen a la preciosa ciutat 
medieval de York, una de les ciutats més 
antigues del país. Marcada pel llegat dels 
romans, els víkings i els saxons, amaga milers 
de racons amb encant que l’han convertit en 
la capital cultural del nord d’Anglaterra

York

St John University, fundada l’any 1841, està situada al centre  
de la ciutat, al costat de la seva magnífica catedral.        
Compta amb un entorn preciós amb biblioteca, sala de 
conferències, diferents laboratoris, sales d'ordinadors,                
cafeteria, gimnàs, poliesportiu, terrenys esportius, jardins i 
modernes aules totalment equipades.

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.

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



Allotjament
Durant el curs els estudiants s’allotjaran amb una família d’acollida a York, que 
faran que els estudiants es trobin com a casa i puguin conèixer de prop la cultura 
més britànica.
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 St John University
Lessons at St John University
Lessons at St John University
Lessons at St John University
Lessons at St John University

Explore York
York Quiz

Trampoline Park
York Dungeon

Football, Basket & Badminton Disco
Full Day Excursion: Liverpool, Skipton Castle or Manchester

Host Family Day

WEEKLY PROGRAM MORNING AFTERNOON EVENING

El dissabte és el dia d'excursió i podran visitar alguna de les ciutats més importants.
En aquest programa es visiten les ciutats de Liverpool, Manchester i/o Skipton Castle. Excursions

Activitats
Tour per la Ciutat Trampoline Park Esports d’Equip Passeig en Vaixell Cine Visit York Dungeon Visit York Minster

Visita Science Museum Disco York Quiz Visita National Railway Museum Visita Tropical World Visita Whitby

Visita Brimham Rocks Visita North York Moors Ghost Walk Selfie Challenge

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

11 D

21 D

DATES PREUS

05/07 - 15/07

15/07 - 25/07

05/07 - 25/07

2.130 €

2.080 €

2.880 €

SUPLEMENT ASSEGURANÇA DE VIATGE
Suplement obligatori: 25 € per estudiant

* Programa orientatiu. Es poden canviar activitats.

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




