
 

 
 

Experience Bournemouth with us… 

Bournemouth:  
 

Bournemouth és una una ciutat ubicada a la 
costa sud d’Anglaterra, on es pot gaudir de 
quilòmetres de boniques platges, parcs, 
jardins i una magnífica varietat d’excursions 
a prop de la zona. 

 
Gràcies a la gran oferta cultural que ofereix 
atrau a moltes famílies britàniques durant 

els mesos d’estiu, el que la converteix en una ciutat ideal on desenvolupar un 
programa d’estiu. 

 
El centre:  

 
L’escola de Bournemouth ofereix aules grans i 
lluminoses, pistes de bàsquet, un pati amb taules 
exteriors, aules de plàstica i ciències. També els 
estudiants comptaran amb una cantina, que 
podran consumir tot el que vulguin amb el preu del 
programa. 

 
 

Programa:  
 

* Matí: Els estudiants faran classe. Tindran dues parts, la primera de use of 
english i la segona de listening i speaking. 

 
* Tarda: Els estudiants faran diverses activitats, les quals 
la majoria seran excursions for a del centre 

* Els dissabtes, els estudiants faran una excursió de dia 
sencer , poden ser a: Bath, Brighton, Potsmouth, Bristol, Oxford o Londres. 

Família:  
S’allotjaran un estudiant per casa. Els estudiants 
tindran els mateixos drets i deures que un 
mateix membra de la família. Els estudiants 
menjaran l’esmorzar i el sopar a casa. El dinar al 
faran conjuntament amb els estudiants que optin 
per residència al restaurant de l’escola.   
Les famílies viuen en barris tranquils  apartats 
del centre de la ciutat. Hauran d’agafar el 
transport públic per arribar a l’escola.  

 
Residència:  

La residència disposa d'habitacions 
individuals amb bany privat, agrupades en 
pisos de 6 habitacions on els seus 
estudiants comparteixen una sala d'estar. La 
residència també disposa d’una àrea 
comuna per a tots els estudiants amb 
televisor i zona Wi·Fi. Esmorzaran i soparan 
a la mateixa residència. El dinar al faran 
conjuntament amb els estudiants que optin 
per família al restaurant de l’escola.   

 
Inclou preu:  
Test de nivell, classes, certificat del curs, activitats, excursions, 
allotjament, menjars, trasllats, monitoratge, assegurança mèdica, 
assegurança de responsabilitat civil, seguiment del curs i 
assistència 24 hores. 

 
No inclou preu:  
Assegurança de cancel·lació i vol. 

 
Dates: 29 de juliol al 11 d’agost 2018 
Preu en família : 1610€ 
Preu en residència: 2210€ 
Edats: 11 a 18 anys 

*1GBP = 1.13€ en cas de variació de divisa, es recalcularà el preu. 

+INFO: 
 
Cambridge School Figueres:  
Carrer Colom, 23, 17600 Figueres // 972 67 70 28 // info@e- 
cambridgeschool.com 


