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LONDON + HARRY
POTTER STUDIO

Групові поїздки
за кордон
для дітей 7-17 років

Berkshire College
РОЗТАШУВАННЯ:
Мейденхед, графство Беркшир,
Великобританія
ДАТИ/ТРИВАЛІСТЬ:
20 жовтня – 3 листопада, 2 тижні
ВІК:
10-17 років
НАВЧАННЯ:
Англійська мова
ПОМЕШКАННЯ:
Резиденція, 2-3-місні номери
МЕНЮ:
Повний пансіон
ЕКСКУРСІЇ:
Дітей чекають 5 екскурсій до Лондона:
оглядова екскурсія найцікавішими
пам’ятками, візит до Музею мадам Тюссо,
Музею природознавства та Британського
музею, а також круїз р. Темза; поїздка
до Університету Оксфорду та екскурсія
містом; екскурсія до Віндзорського палацу;
поїздка до міста-спадщини ЮНЕСКО Бату; і
найцікавіше – тур у світ магії та чаклунства
The Making of Harry Potter на Warner Bros
Studios
ВАРТІСТЬ:
$3099 (все включено)

ШКОЛА
Berkshire College знаходиться в прекрасній місцевості за 53 км від Лондона
в місті Мейденхед. Величезна будівля резиденції має свою неперевершену
історичну атмосферу, що дуже приваблює студентів. Популярності школі також
додає зручне розташування між містами Лондон, Віндзор та Оксфорд, куди
студенти відправляються на екскурсії. Школа має прекрасну інфраструктуру,
зі спортивними майданчиками, великою їдальнею, світлими класами і
комфортними резиденціями.
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ПРОГРАМА
Учнів чекають по 20 занять з англійської мови на тиждень в невеликих групах.
Перед початком занять діти проходять тестування для визначення поточного
рівня знань та розподілу в групи.

DEC holidays

РОЗВАГИ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ

decholidays

Вечорами після занять та екскурсій дітей чекає насичена програма розваг на
території кампусу. Кожен вечір проводяться вікторини, покази мод, конкурси
талантів, кіноперегляди, дискотеки, караоке, міні-олімпіади та інші розваги.
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Групові поїздки
за кордон
для дітей 7-17 років
ЕКСКУРСІЇ
Лондон. Дітей чекають 5 екскурсій до британської столиці, протягом яких
вони відвідають найбільш цікаві історичні пам’ятки та найцікавіші місця.
Учасники програми побачать London Eye, Біг-Бен і Будинок парламенту,
Вестмінстер, Трафальгарську площу, Букінгемський палац і не тільки.
Також діти побувають в круїзі по Темзі. Окремо учасників програми
чекають екскурсії до Музею природознавства, до Британського музею та
всесвітньо відомого Музею воскових фігур мадам Тюссо.
Оксфорд. Це найстаріше університетське місто з атмосферними
вуличками та класичною старовинною англійською архітектурою. Діти
побачать один з найвідоміших університетів Європи – University of Oxford
– та найцікавіші місця старого міста в рамках пішохідного туру.
Віндзор. В цьому місті знаходиться відомий на весь світ королівський
палац – Віндзорський замок, історія якого сягає ще середини ХІ століття.
Сьогодні тут досі розташована офіційна резиденція британських
монархів, яку відвідають наші юні мандрівники.
Бат. Дітей чекає поїздка в одне з найцікавіших міст Великобританії,
розташоване на річці Ейвон. Своєю популярністю Бат завдячує єдиним у
країні джерелам термальних мінеральних вод. Бат вважався неофіційною
столицею британської аристократії, яка будувала тут свої вілли. Сьогодні
Бат – динамічне місто з чудовими ресторанами і дизайнерськими
бутиками. Місто є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Екскурсія The Making of Harry Potter. Родзинка програми – тур The Making
of Harry Potter на Warner Bros Studios. Діти побачать, як створювався
всесвіт, в якому живуть їхні улюблені герої, побувають в «стінах
Хогвартса», дізнаються багато цікавого про своїх улюблених персонажів.
Це дивовижна подорож у світ магії та чаклунства, про яку мріє кожна
дитина!
Звертаємо вашу увагу: екскурсійна програма може змінюватися у зв’язку з
погодними умовами, розкладом роботи закладів та іншими обставинами.

ГРУП-ЛІДЕР
Протягом усієї поїздки дітей цілодобово супроводжує досвідчений
сертифікований керівник групи, який лишається на зв’язку з батьками
24/7. Керівник групи знає, як знайти підхід до кожної дитини та долучити
її до спілкування з дітьми з інших країн, а також допомагає вирішити
різноманітні питання, які можуть виникнути під час поїздки. Керівники
ведуть онлайн-щоденники поїздок, і батьки завжди в курсі, як їхні діти
проводять час за кордоном.

У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ
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•

20 уроків англійської на тиждень

•

Навчальні матеріали і сертифікат про закінчення програми

•

Проживання і харчування

•

Розважальна програма та екскурсії

•

Екскурсія The Making of Harry Potter на Warner Bros Studios

•

Супровід керівником групи

•

Медичне страхування

•

Авіапереліт

•

Трансфер з/в аеропорт у країні перебування

•

Консульський збір

•

Послуги DEC education з організації поїздки

Кишенькові витрати дитини у вартість поїздки не входять.

