ЛІТНІЙ ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК З
ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
мін. 8 днів /7 ночей
Період дії цін: 15.06.2013 – 31.08.2013* (31.08.2013 дата останнього виїзду)
Дні заїзду: субота

Табір закритого типу. Курс спеціально створений для наймолодших студентів, з урахуванням специфіки їх віку, їх
інтересів і побажань батьків. Він відрізняється доброзичливою атмосферою і комфортними умовами, цілодобовим
контролем і особливою турботою з боку всього персоналу школи ЄС. Повна зайнятість дітей - після обіду, ввечері, на
вихідних (активні програми, розважальні заходи, екскурсії).

Вартість за 1 особу в євро
1
Додатковий
Розміщення
Заїзди
2 тижні
3 тижні
тиждень
тиждень
Резиденція (4-х місна)
15/06/13 – 24/08/13
975
1595
2340
655
Максимальна кількість студентів у групі – 15 осіб. Тривалість занять - 45 хв з понеділка по п'ятницю.

- Авіапереліт Київ-Мальта-Київ
- Страховка
- Трансфер а / п - готель - а / п
- Проживання
- Харчування - сніданок, гарячий обід, вечерю
- Курс англійської мови - 20 уроків на тиждень
- Підручники

- Щоденний транспорт з керівником на заняття і всі
заходи
- Цілодобовий контроль з боку співробітників школи
- Повна зайнятість дітей - після обіду, ввечері, на
вихідних (активні програми, розважальні заходи,
екскурсії)
- Всі вхідні квитки під час екскурсій

Додатково оплачується:
• оформлення візи - 20 євро за наявності оригіналу довідки зі школи з перекладом на англійську мову. Без довідки та /
або переказу - 60 Євро.
• супровід представником а / к Air Malta 80 євро з особи в одну сторону (в обов'язковому порядку для дітей до 15 років
включно)
Авіапереліт: Авіакомпанія «Air Malta»
Розклад рейсів:
субота
Київ – Мальта
15/06/13 – 31/08/13
субота
Мальта - Київ

08:10
03:05

10:40
07:25

2

Табір відкритого типу. Унікальна комбінація якісного навчання англійської мови та цікавих розважальних програм.

Вартість за 1 особу в євро
1
2 тижні
3 тижні
тиждень
Сім’я (2-х / 3-х місна)
15/06/13 – 31/08/13
825
1295
1885
Економ резиденція Crown 4* (4-х місні)
15/06/13 – 31/08/13
845
1330
1940
Люкс резиденція Coastline 4* (4-х місні)
15/06/13 – 31/08/13
955
1550
2265
Максимальна кількість студентів у групі - 15 чол. Тривалість занять - 45 хв з понеділка по п'ятницю.
Розміщення

- Курс англійської мови - 20 уроків на тиждень
- Підручники
- Екскурсійно-розважальні заходи
- Щоденний транспорт на заняття і всі заходи
- Авіапереліт Київ - Мальта - Київ

Заїзди

Додатковий
тиждень
495
515
630

-Страховка
- Трансфер
- Проживання
- Харчування - сніданок, ланч-пекедж, вечеря

За бажанням можна додатково замовити:
- Курси дайвінгу PADI Open Water - 405 євро
- Курси дайвінгу PADI Advanced - 280 євро
- Екскурсія на Сицилію на весь день - 115 євро
- Тижневий пакет «Пригоди» (спортивні заходи, що включають підводне плавання, спуск на мотузці, верхову їзду,
плавання з тунцем, аквапарк "Сплеск & Fun» та інші водні види спорту) - 160 євро

Додатково оплачується:
• оформлення візи - 20 євро за наявності оригіналу довідки зі школи з перекладом на англійську мову. Без довідки та /
або переказу - 60 Євро.
• супровід представником а / к Air Malta 80 євро з особи в одну сторону (в обов'язковому порядку для дітей до 15 років
включно)
Авіапереліт: Авіакомпанія «Air Malta»
Розклад рейсів:
субота
Київ – Мальта
15/06/13 – 31/08/13
субота
Мальта - Київ

08:10
03:05

10:40
07:25

3

Цей курс спеціально створений для молодих людей, які хочуть вивчати англійську мову разом зі студентами з
усього світу. Відмінність програми Freestyle - це певна ступінь свободи, яка необхідна молодим людям 16-20
років, наявність вільного часу, яким можна розпорядитися на свій розсуд.

Вартість за 1 особу в євро
Розміщення

Заїзди

1 тиждень

2 тижні

3 тижні

Windsor 3*
22/06/13 – 31/08/13
880
1400
2040
(3-хмісне)
Максимальна кількість студентів у групі - 15 чол. Тривалість занять - 45 хв з понеділка по п'ятницю.

Додатковий
тиждень
550

Додатково оплачується:
• оформлення візи - 20 євро за наявності оригіналу довідки зі школи з перекладом на англійську мову. Без довідки та /
або переказу - 60 Євро.
• супровід представником а / к Air Malta 80 євро з особи в одну сторону (в обов'язковому порядку для дітей до 15
років включно)
Авіапереліт: Авіакомпанія «Air Malta»
Розклад рейсів:
субота
Київ – Мальта
15/06/13 – 31/08/13
субота
Мальта - Київ

08:10
03:05

10:40
07:25

