
Churchill House  - Edynburg College 
uczestnicy kursów 12-17 lat 

ośrodek czynny 30.06 – 04.08.2019 (dni pobytu: niedziela-niedziela)

 najlepszy ośrodek dla  osób chcących zanurzyć  się  w niezwykłej  kulturze
Szkocji i zwiedzić Edynburg, w programie Edinburgh Experience 

 duży kampus Milton Road, znajdujący się we wschodniej części Edynburga,
w  niewielkiej  odległości  o  centrum  miasta.  Na  miejscu  dobrze
wyposażonych  sal  lekcyjnych,  nowoczesne  zaplecze  rekreacyjne  i
uniwersyteckie zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych 

 działająca od 1971 roku sieć  szkół,  od  wielu  lat  jest  jedną z  wiodących
niezależnych brytyjskich szkół języka angielskiego

 jest członkiem English UK oraz uznanego na arenie międzynarodowej stowarzyszenia szkół akredytowanych
British Council, którego zadaniem jest utrzymywanie wysokich standardów edukacji, jest również członkiem
Quality English oraz Education UK

 oferuje konkurencyjne ceny i zapewnia szybkie postępy w nauce 

 6 poziomów zaawansowanie znajomości języka – pierwszego dnia kursu każdy pisze test językowy 

 24 godzinna opieka, nauka, zakwaterowanie i program zajęć dodatkowych pod okiem wykwalifikowanej kadry

 



Kurs językowy 
       

 Wiek uczestników: 12-17 lat,
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania,
 Liczba osób w grupie: max. 15 
 Liczba lekcji w tygodniu: 15,  1 lekcja = 60 minut 
 długość kursu: minimum 1 tydzień

        Edinburgh Experience: 

 Liczba lekcji w tygodniu: 15,  1 lekcja = 60 minut 
 długość kursu: 2 tygodnie
 daty:  30.06 – 14.07 i 14.07 – 28.08

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie na terenie kampusu w szkolnej rezydencji (12-17 lat)
Większość pokoi dwu osobowych, które pozwalają uczestnikom kursu poznać nowych przyjaciół i ćwiczyć konwersacje.
Chłopcy i dziewczynki zajmują osobne piętra, każde posiada własną przestronne studencką świetlicę. 
Pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie). Suchy prowiant w trakcie wycieczek szkolnych. 

Program zajęć dodatkowych 
Szkoła  organizuje  dla  swoich  uczniów  szereg  atrakcji  odbywających  się  na  miejscu  lub  oraz  wyjątkowy  program
Edinburgh  Experience. Program  obejmuje  2  popołudnia  do  centrum  miasta  oraz  1  pół  dniowa  i  1  całodniowa
wycieczka (do innych miast lub do innych atrakcji) każdego tygodnia wycieczek do miasta tak  aby naprawdę poczuć
wszystko,  co ma do zaoferowania stolica  Szkocji.  W ramach programu  Edinburgh Castle,  Stirling Castle  & William
Wallace  Memorial,  Holyrood  Palace,  Scottish  National  Gallery  i  inne.  Wieczorne  zajęcia  to  przyjęcie  powitalne,
dyskoteki, karaoke, grill, wieczorki międzynarodowe oraz liczne gry i konkursy. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez
doświadczonych opiekunów. 

Na miejscu na uczestników czekają liczne atrakcje w tym popołudniowe plażowanie, zajęcia artystyczne, teatralne,
zajęcia taneczne i wiele wiele innych. Szczegółowy program zajęć dostępny u doradcy JPEdukacja. 

Przykładowy program zajęć z 2018:



Podróż

 Wskazany przylot i wylot w niedzielę na lotnisko Edynburgu  w godz. 10-17 i powrót w godz. 12-19 – cena transferu
wynosi wtedy 30 GBP w 1 str / alternatywne lotnisko Glasgow koszy 60 GBP w 1 str. 

Opłaty za odbiór z innych lotnisk (Manchester, Liverpool) lub poza standardowymi godzinami wynosi od 50 GBP – 460
GBP w 1 stronę.

* Dla 2-tygodniowego kursu Edinburgh Experience transfer z/na lotnisko Manchester jest bezpłatny


