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Estada lingüística a Edimburg

5 day language and culture trip t

 

Us presentem un programa lingüístic i cultural per a Edinburgh

ideal per a estudiants de secundària, que garanteix una immersió en la llengua anglesa, però també en les tradicions, la

la història d’Escòcia, amb visites a Edinbrugh (Edinburgh Castle, Royal Mile, National Scottish Museum, Princess Street)

excursió de dia sencer a St Andrews, 6 hores d’anglès monitoritzades per una acadèmia d’idiomes local, i una 

d’intercanvi i treball col.lectiu amb una escola

 
 

Ruta suggerida (es pot dissenyar a mida)

 
 

                                                                      Preus i condicion

 

 

Inclou

d’idiomes, habitació doble per als estudiants i individuals per als professors, pensió 

completa, excursió de dia sencer a St. Andrews, visita i intercanvi lingüístic amb una escola 

de secundària

moderades per professors locals, tour d’orientació guiat per al centre d’Edinburgh, totes 

les visites i activitats culturals guiades indicades al programa, entrades als llocs indi

bus pass per als trasllats dins d’Edunburgh i transport per a la sortida a St. 

Andrews,

gratuïtat per a professors acompanyants
 

No inclou
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Estada lingüística a Edimburg

5 day language and culture trip t

güístic i cultural per a Edinburgh en col.laboració amb una experimentada

garanteix una immersió en la llengua anglesa, però també en les tradicions, la

la història d’Escòcia, amb visites a Edinbrugh (Edinburgh Castle, Royal Mile, National Scottish Museum, Princess Street)

res d’anglès monitoritzades per una acadèmia d’idiomes local, i una 

la de secundària d’Edinburgh. L’allotjament es fa amb host families escoceses.

suggerida (es pot dissenyar a mida) Estada i visites suggerides  

 

Dia 1.- Arribada a Edinburgh, trasllat a 

locals. Dinar. Tour d’orientació guiat 

Princess Street.  Sopar I nit.  

Dia 2.- Pel mati preparació de la trobada amb els estudiants 

locals, amb pràctiques d’anglès oral. 

Castle. Jocs lingüístics basats en la vista anterior. 

Dia 3.- Dia sencer d’excursió guiada

Sopar i nit. 

Dia 4.- Visita d’una escola de secundària

es presentaran davant dels escocesos i converseran amb ells. 

Coneixaran la seva escola i com són les seves vides a Edinburgh. 

Dinar i visita guiada del National Socttish Museum

Sopar i Ceilidh dancing (ball tradicional escocès). 

Dia 5.- Trobada a l’acadèmia d’idiomes organitzadora de 

l’estada. Converses i jocs en anglès relatius a l’estada a 

Edinburgh. Dinar i trasllat a l’aeroport.

Preus i condicions 

Inclou: tots els trasllats; allotjament en cases de families locals properes a l’acadèmia 

d’idiomes, habitació doble per als estudiants i individuals per als professors, pensió 

completa, excursió de dia sencer a St. Andrews, visita i intercanvi lingüístic amb una escola 

de secundària local, 6 hores d’anglès oral i preparació de la trobada amb l’escola local, 

moderades per professors locals, tour d’orientació guiat per al centre d’Edinburgh, totes 

les visites i activitats culturals guiades indicades al programa, entrades als llocs indi

bus pass per als trasllats dins d’Edunburgh i transport per a la sortida a St. 

Andrews,assistència de parla anglesa de la nostra acadèmia d’idiomes col.laboradora, 

gratuïtat per a professors acompanyants. 

No inclou: Vol a Edinburgh, despeses personals no indicades, assegurança d’anul.lació
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Estada lingüística a Edimburg 

5 day language and culture trip to Edinburgh 

ol.laboració amb una experimentada escola d’idiomes local, 

garanteix una immersió en la llengua anglesa, però també en les tradicions, la cultura i 

la història d’Escòcia, amb visites a Edinbrugh (Edinburgh Castle, Royal Mile, National Scottish Museum, Princess Street), una 

res d’anglès monitoritzades per una acadèmia d’idiomes local, i una jornada 

de secundària d’Edinburgh. L’allotjament es fa amb host families escoceses. 

, trasllat a les cases de les families 

guiat pel centre. Free Shopping a 

ó de la trobada amb els estudiants 

locals, amb pràctiques d’anglès oral. Dinar. Visita d’Edinburgh 

basats en la vista anterior. Sopar I nit. 

guiada a St. Andrews. Dinar-picnic. 

Visita d’una escola de secundària. Els nostres estudiants 

es presentaran davant dels escocesos i converseran amb ells. 

Coneixaran la seva escola i com són les seves vides a Edinburgh. 

National Socttish Museum i Royal Mile. 

(ball tradicional escocès).  

Trobada a l’acadèmia d’idiomes organitzadora de 

Converses i jocs en anglès relatius a l’estada a 

Edinburgh. Dinar i trasllat a l’aeroport. 

allotjament en cases de families locals properes a l’acadèmia 

d’idiomes, habitació doble per als estudiants i individuals per als professors, pensió 

completa, excursió de dia sencer a St. Andrews, visita i intercanvi lingüístic amb una escola 

local, 6 hores d’anglès oral i preparació de la trobada amb l’escola local, 

moderades per professors locals, tour d’orientació guiat per al centre d’Edinburgh, totes 

les visites i activitats culturals guiades indicades al programa, entrades als llocs indicats, 

bus pass per als trasllats dins d’Edunburgh i transport per a la sortida a St. 

de la nostra acadèmia d’idiomes col.laboradora, 

no indicades, assegurança d’anul.lació. 
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Edinburgh Language Academy 
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Ceilidh dances 


