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Anglès a l'estranger

/ Adults i professionals

/ Especialitzats

Curs d'anglès i golf a Thanet Coastline (Kent)
Regne Unit





+ 18 anys
Anglès
Familia
Residència

Programa
Aprèn anglès i juga a golf a la costa de Margate
Aquest curs es realitza a la costa de Margate, plena de platges, bells penya-segats i unes preciosos vistes. Faràs 20 sessions d'anglès setmanals (màxim de
12 alumnes per classe) i 3 rondes de golf a la tarda, també en anglès. , Se't lliuraran tots els materials necessaris per a realitzar el curs.
Tindràs l'oportunitat d'allotjar-te a la casa d'una família de la zona (amb règim de mitja pensió de dilluns a divendres i pensió completa els caps de setmana).
Hi ha possibilitats que a la mateixa casa en la què t'allotgis, hi hagi un altre estudiant internacional amb el qual compartiries habitació. (En cas de no haver
estudiant internacional, estaries sol a l'habitació).
Margate está situat a 90 minuts de Londres.

Idioma requerit: Anglès

Requisits Especials
Es recomana que portis el teu propi equip de club de golf i un certificat de handicap.

Centre
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Margate
Ciutats diverses (Anglaterra i Escòcia). Regne Unit
Margate està situada a Kent, a la Thanet Coast. El centre és un edifici Georgià situat al centre de la població. Margate, juntament Broadstairs i Ramsgate
formen la zona de Thanet, i ofereixen museus, galeries d'art, teatre, cinema, pubs, centres d'esport ...

Thanet Coastline, Kent

Allotjament
Familia
Estada en família amb mitja pensió entre setmana i pensió completa els caps de setmana. Possibilitat d'un altre estudiant internacional a la mateixa casa.
Normalment la casa està a una distància reduïda del centre d'estudi.

Residencia SC HI

Activitats
Excursions
Escursions regulars al comtat de Kent i altres comtats propers.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Extres
Golf
400,00 GBP / Setmana

Fotos

