Cea mai cool tabără de vară de afară
Cursuri atractive de limba engleză cu acreditare British Council, excursii, tiroliană, jocuri tematice și
disco într-un campus cu atmosferă british, în inima naturii, în tabăra Grosvenor Hall.
Centrul oferă:
 20 de hectare de liniște într-o zonă sigură, ideală pentru activităţi în aer liber;
 Piscină interioară încălzită;
 Zonă de agreement pentru o vacanţă activă: tiroliană, căţărări, trambuline, leagăne, tenis,
trasee de aventură;
 Facilităţi moderne pentru cazare şi masă;
 Acreditare British Council pentru cursurile de limba engleză.
Localizare: Ashford, Kent
La 40 de minute de Canterbury, 2 ore de Londra şi 2 ore de Brighton.
Perioadă tabără: 17 iulie – 21 august
Durată: 1 săptămână sau 2 săptămâni (intrare duminica)
Program (facilităţi incluse în preţul ofertei):
 Cursuri de limba engleză: 15 ore x 45 minute pe săptămână, în clase internaţionale formate
în funcţie de nivelul de cunoaştere (test de limba engleză preliminar);
 Pensiune completă (3 mese pe zi servite la cantina din campus);
 7 sau 14 nopţi de cazare în campus, în camere cu mai multe paturi (2 - 8) şi grup sanitar
comun;
 Program de recreere şi activităţi sportive în fiecare după-amiază şi seară: drumeţii, tenis,
aventură, disco, karaoke, jocuri tematice şi multe altele;
 Excursii săptămânale de o zi sau de jumătate de zi către destinaţii precum: Londra,
Brighton, Canterbury, Hastings, Thorpe Park, Leeds Castle, Windsor Castle;
 Certificat de atestare a absolvirii cursurilor de limba engleză acreditat British Council;
 Supraveghere permanentă din partea personalului taberei.

Preţ*: £630/1 săptămână
sau
£1244/2 săptămâni
*pentru înscrierea unui grup de minim 9 copii se oferă fiecăruia discount de 5% din preţul taberei
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Tours Boutique are în vedere toate aspectele unei călătorii reușite. Garantăm în primul rând
siguranţa copiilor, care vor fi însoțiți de personal autorizat pe toată durata deplasării. Îți oferim, de
asemenea, soluţii de transport ieftine şi confortabile, cu zbor fără escală către cel mai apropiat
aeroport.
Împreună cu partenerii noştri, companiile aeriene Tarom şi British Airways şi în concordanţă cu
prevederile legale conform cărora minorilor (până la vârsta de 18 ani) nu li se permite zborul cu
avionul neînsoţiţi de către un adult, îți propunem următoarele variante de transport:
Cost transport individual: de la 430 Euro/persoană*
*preţul include bilet de avion zbor direct, bagaj de cală, însoţitor pe parcursul zborului din partea companiei
aeriene, preluarea din aeroportul Heathrow de către un reprezentant al agenţiei, transfer cu microbuzul
agenţiei până la tabără, îndrumare pentru îndeplinirea formalităţilor de înscriere în programul taberei,
asistență permanentă.

Cost transport grup (> 6 copii): de la 390 Euro/persoană**

**preţul include bilet de avion zbor direct, bagaj de cală, însoţitor din partea agenţiei de la Bucureşti-Otopeni
până la tabără și retur, transfer cu microbuzul agenţiei de la aeroportul Heathrow până la tabără și retur,
îndrumare pentru îndeplinirea formalităţilor de înscriere în programul taberei, asistență permanentă.

Vrei să te ocupi personal de organizarea deplasării?
Te putem ajuta cu rezervarea locului la shuttle bus-ul taberei pentru transferul de la aeroport
Heathrow la campus.
Cost: 108 Euro/transfer*
*sosirea/plecarea zborului trebuie să se încadreze în orarul shuttle bus-ului: 09.00 – 14.00 pentru sosire şi
12.00 – 16.00 pentru plecare.

Ne gândim și la adulți
Îți punem la dispoziţie pachete de vacanţă spre destinații aflate în apropierea taberei, precum
oraşul cu iz medieval Canterbury, oraşul Brighton cu o superbă plajă sau Londra- unul dintre cele
mai cosmopolite orașe ale lumii.
Contactează-ne pentru oferte personalizate şi recomandări pentru excursii și agrement.
Preț: de la 420 Euro/persoană pentru pachet cazare 3 nopți și transport cu avionul
Condiţii de rezervare tabără:
40%* pentru confirmarea locului în tabără
60%** cu 6 săptămâni înainte de data de începere a taberei
* avansul de 40% nu se returnează în cazul renunţării la plecarea în tabără, indiferent de motiv
** în cazul în care diferenţa de 60% nu se achită la termenul stabilit, nu este garantată disponibilitatea locului
în tabără, iar avansul nu se returnează

Condiţii de rezervare transport:
100%* valoarea biletului de avion în momentul emiterii

* suma nu se returnează în cazul renunţării la plecare, indiferent de motiv
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