
Select English Cambridge – Magdalene  College
wiek: 16-25 lat 

ośrodek czynny: 9.07-22.07 i 23.07-5.08.2023 
pobyt  2 lub 4 tyg (niedziela - sobota)

 Szkoła Select English została założona w 1991 r. Należy
do małej sieci szkół z ośrodkami w Cambridge i kilkoma
kampusami letnimi.

 Wszystkie placówki posiadają akredytację British Council
oraz są członkami English UK.

 Zajęcia odbywają się w międzynarodowych grupach, w
każdej grupie jest maksymalnie 12 osób.

 Wszystkie  zajęcia  prowadzone  przez  doświadczonych
nauczycieli  i   oparte  na  programie  nauczania
tematycznego.  Pomoże  Ci  rozwinąć  umiejętności
językowe  podczas  omawiania  tematów,  które  są  dla
Ciebie istotne i interesujące

 Fantastyczny  campus  Magdalene  College,  który  jest
jednym  z  najstarszych,  najbardziej  znanych  i
najpiękniejszych collegów Uniwersytetu Cambridge.

 College znajduje  się  nad  brzegiem rzeki  Cam z   wielu
pokoi studenckich roztacza się widok na rzekę. 

 Kampus  położony  jest  w  samym  sercu  historycznego
centrum  Cambridge,  w  pobliżu  wszystkich  pięknych
uczelni i wspaniałej architektury. 

 Doskonała okazja aby poczuć niepowtarzalną atmosferę
Cambridge 



Kurs językowy 

 20  lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 60 minut 
 maksymalnie 12 osób w grupie
 główne zagadnienia: konwersacja, słownictwo, gramatyka, praca z tekstem
 uczestnicy w wieku  16 – 25 lat 
 poziom zaawansowania: od elementarnego wzwyż
 międzynarodowe grupy

Zakwaterowanie

Wybierając  kurs  w  Magdalene  College  zamieszkasz  w  pokoju
jednoosobowym, w niezwykłym budynku, który został zaprojektowany
przez słynnego brytyjskiego architekta Edwina Lutyens. 

 pokoje 1-osobowe ze wspólną łazienką ( łazienka dzielona z 6
pokojami)

 pełne wyżywienie 
 pościel zapewniona, szkoła nie zapewnia ręczników.

Program zajęć dodatkowych

Program  pozalekcyjny  zaprojektowany  jest  tak,  alby  każdy  uczestnik  poznał  jak  najwięcej  atrakcji  Cambridge.
Codziennie  odbywają  się  zajęcia  sportowe  i  integracyjne,  raz  w  tygodniu  (zwykle  w  soboty)  uczniowie  jadą  na
wycieczkę do Londynu. 
Część propozycji zajęć pozalekcyjnych wymaga dodatkowej opłaty, jednak zawsze jest dla nich alternatywa w postaci
zajęć bezpłatnych. Sugerowane kieszonkowe na dodatkowe zajęcia 20 £/tydz.

Przykładowy plan zajęć dodatkowych w Magdalene College



Podróż / trasnport z i na lotnisko 

Transport z i na lotnisko London Stansted lub London Heathrow w cenie pobytu tylko dla 
– Przylot w niedzielę między 9.00 a 17.00 na lotnisku
– Wylot w  sobotę między 9.00 a 17.00.

Wspólny  transport  z  innymi  kurantami,  należy  liczyć  się  z  koniecznością  oczekiwania  na  lotniku  na
współpasażerów. 

Na życzenie transport w innych godzinach bądź z innych lotnisk za dodatkową opłatą. 

Londyn Heathrow £200 przejazd w jedną stronę 
Londyn Gatwick £225 przejazd w jedną stronę 
Londyn Stansted £100 przejazd w jedną stronę 
Londyn Luton £125 przejazd w jedną stronę 


