Halloween înfricoșător de atractiv:

Îți dezvăluim secretul primei poțiuni:

Cursuri atractive de limba engleză cu
acreditare British Council, excursii în
târâmul de poveste din seria filmelor
Harry Potter și în trecutul nepătruns
al Londrei, jocuri tematice și disco
toate într-un campus cu atmosferă
british, în inima naturii, la 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 și 2 ore de Brighton.
Perioadă tabără: 23 octombrie- 6 noiembrie 2016
Durată: 1 săptămână sau 2 săptămâni, intrare duminică

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 respectiv 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;
•

Activitati cu tematica de Halloween

•
Certificat de atestare a absolvirii cursurilor de limba engleză acreditat British
Council;
•
Programul include pentru fiecare saptamana de tabara o excursie de o zi: la
expoziția interactivă The Making of Harry Potter (saptamana 1), respectiv o vizită în
infricosataorele temnițe din Londra (saptamana 2)
•

Transferuri dus/intors de la Aeroport

•

Supraveghere din partea personalului taberei.

The Making of Harry Potter prezintă elemente de recuzită autentice, costume din seria
de filme Harry Potter, astfel încât fanii Harry Potter pot experimenta magia în cariera
cinematografică de primă mână.
Aflate în imediata aproiere a studiourilor unde s-au turnat toate cele opt filme Harry
Potter, Studio Tour oferă vizitatorilor oportunitatea unică de a explora două studiouri de
sunet și un studio de filmare în aer liber decorat cu piese originale, creaturi grotești și
uluitoare efecte speciale.

The London Dungeon aduce laolaltă o distribuție uimitoare de actori de teatru, efecte
speciale, scenete, într-o experiență cu adevărat unică și plimbări interesante pe care le
vezi, auzi, atingi, miroși. Este distractiv și este, uneori, un pic înfricoșător. Este o călătorie
90 minute prin 1000 de ani din trecutul nepătruns al Londrei. Tu si prietenii tăi veți
descoperi cele mai întunecate povești din reprezentație în reprezentație.

Cost tabără*:

£572 /1 săptămână, £1144 /2 săptămâni

*pentru înscrierea unui grup de minim 9 copii se oferă fiecăruia discount de 5% din preţul taberei

Tours Boutique are în vedere toate aspectele unei călătorii reușite.
Te scăpăm de grija încadrării în orarul shuttle bus-ului şi mai ales îți garantăm siguranţa
copiilor tăi care vor fi însoțiți de personal autorizat pe toată durata deplasării. Îți oferim
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 un adult, îți propunem următoarele
variante de transport:
Cost transport individual: de la 250 Euro/persoană
* preţul include bilet de avion zbor direct, bagaj de cală, însoţitor pe parcursul zborului
din partea companiei aeriene
Cost transport grup (> 6 copii): de la 290 Euro/persoană
* preţul include bilet de avion zbor direct, bagaj de cală, însoţitor din partea agenţiei de
la Bucureşti – Otopeni
Însoțește-ți copilul până în tabără şi bucuraţi-vă de o minunată vacanţă de relaxare!
Vă punem la dispoziţie pachete de vacanţă spre destinații aflate în apropierea taberei,
precum oraşul cu iz medieval Canterbury sau cosmopolita capitala Londra.
Contactaţi-ne pentru oferte personalizate şi recomandări pentru excursii si agrement.
Pret: de la 420 Euro/persoană pentru pachet cazare 3 nopti si 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
Contact

Adresa: Str. Nicolae Mavrogheni nr.1, Sector 3, București
Telefon: 0371.028.185
Fax: 0372.891.726
Mobil: 0799.883.270
E-mail: office@toursboutique.ro
Site: http://www.toursboutique.ro

