
Літні канікули в
Англії

Численні історичні пам'ятки
Лондона стають
продовженням навчання,
дозволяючи студентам
практикувати свою
англійську мову,
досліджуючи місто.

Вивчайте англійську в Міжнародному коледжі Stay
Campus London та досліджуйте Лондон цього
літа.Приєднуйтесь до наших екскурсій із гідом
найвідомішими визначними пам'ятками міста та
насолоджуйтесь, поринаючи в британську культуру.

3-16 липня Для підлітків віком 12-17 років



переліт та трансфер;
повний нагляд із боку персоналу, який має
кваліфікацію з надання першої допомоги;
30 годин уроків англійської мови;
усі навчальні матеріали;
сертифікат про досягнення в кінці курсу від
Міжнародного коледжу SCL;
лондонська туристична картка для екскурсій;
проживання на території готелю в спільній
студії (максимум 4 студенти в кімнаті) з
окремою ванною кімнатою та мінікухнею;
повний пансіон (3-разове харчування);
повне використання об'єктів на території;
щоденні екскурсії та заходи по Лондону з
гідом;
екскурсії та розважальна програма.

До вартості
двотижневої 
 поїздки входить: 

3 299$ 

3 499$ 



Наприкінці нашої програми Discover London
Summer Campus ви отримаєте покращені навички
розмовної мови, аудіювання, читання та письма,
поліпишите граматику та вправність у розмові,
збільшите словниковий запас. 

Детальніше про те,
як це
відбуватиметься. 
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Пропоновані рівні: 

від A1/A2 (елементарний) до

професійного C2
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У вільний час студенти зможуть поспілкуватися з
новими друзями в кафе, практикуючи англійську,
дивитися фільми в кінотеатрі, відпочити на терасі,
насолоджуватися улюбленою музикою на дискотеці,
провести час у тиші в бібліотеці - усі ці зони на
території кампусу у вільному доступі. 
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Кампус розташований у сучасному районі поруч
зі станцією метро Colindale, що забезпечує
легкий доступ до центру Лондона за 20 хвилин.
Біля кампуса є кав’ярні, ресторани та
супермаркети, а також місцеві парки, такі як
Silkstream і Montrose Playing Fields. 
 



Серед екскурсій
в програмі: 

Усі екскурсії  та заходи проходять
у супроводі англомовного гіда та
включені до вартості. Щодня на
учнів чекає різноманітна та цікава
програма. 

Під час екскурсій учні
будуть переміщатися в
нових комфортних
автобусах із
кондиціонером.
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Оксфорд-стріт /

Oxford Street



Пн Сніданок
Англійська і

культура
Ланч

Національна галерея та
Трафальгарська площа

Вечеря Дискотека

Вт Сніданок
Англійська і

культура
Ланч

Пішохідна екскурсія по південному
берегу (собор Святого Павла, міст
Міленіум і Тейт Модерн)

Вечеря Вільний час

Ср Сніданок
Англійська і

культура
Ланч Британський музей Вечеря Кіно

Чт Сніданок
Англійська і

культура
Ланч

Букінгемський палац і
Вестмінстерська прогулянка

Вечеря Вільний час

Пт Сніданок
Англійська і

культура
Ланч Гайд-парк і музей науки Вечеря Ніч ігор

Сб Сніданок
Поїздка в
Кембрідж

 

Приклад розкладу
тижня: 

+380673399229
info@educat.ua

Це приблизна програма на один тиждень. Зразок розкладу для
другого тижня складений таким чином, щоб пройти всі узгоджені
уроки та екскурсії.

Груплідер буде на зв'язку з батьками та надсилати фото в
особистих повідомленнях. Тому ви будете завжди знати,
чим займається ваша дитина і як у неї справи. 

https://www.instagram.com/educat_study_abroad/
https://www.facebook.com/educat.com.ua
https://www.tiktok.com/@edu.cat

