
 

Поїздка планується з 19 по 26 серпня 2019 року.  

Комплектація групи триває до 10 квітня 2019 року. 

 

Діти проживатимуть в заміській резиденції, розташованій в лісопарковій зоні містечка 

Вокінгем в 30 милях від Лондона. М’який континентальний клімат, чудова природа та комфортні 

умови проживання зроблять перебування вашої дитини максимально комфортним. Резиденція 

включає в себе двоповерховий будинок в англійському стилі з комфортабельними 2-, 3-, та  4-

місними кімнатами зі зручностями, який має в своєму складі їдальню, вітальню з каміном, 

спеціально обладнаний навчальний клас, невеличкий спортзал з тренажерами та ігрову кімнату. 

Простора прилегла територія з чудовим ландшафтним дизайном дозволяє організовувати 

різноманітний активний відпочинок. На території є  зона барбекю, футбольне поле, волейбольний 

майданчик, батут.  

Харчування – п’ятиразове.  Це домашні страви, приготовані професійним кухарем з 

найкращих і тільки свіжих продуктів, які щоденно постачаються до резиденції. Меню включає в 

себе знайомі дітям страви зі слов’янської кухні, в поєднанні з традиційними британськими та 

європейськими стравами.  Під час всіх виїздів дітям надаються «пакланчі» (сендвічі, відбірні 

фрукти, солодощі, вода, натуральний сік). Враховуючи індивідуальні особливості харчування 

кожної дитини, ми дуже уважно ставимося до побажання батьків щодо меню.  

Щодня, крім суботи та неділі, діти матимуть чотири уроки англійської мови. Це 

захоплюючі заняття в цікавій для дітей формі з використанням інноваційних методик. Під час 

такого навчального процесу вчитель, носій мови, що викладає також в Оксфорді, використовує 

індивідуальний підхід до кожного учня, що забезпечує максимальний результат. По закінченню 

навчання викладач складає для кожної дитини характеристику знань, а також кожний «випускник» 

нашого Центру отримує Сертифікат про проходження курсу мовної практики.  

Також невід’ємним елементом навчального процесу є екскурсійна програма, що 

передбачає щоденні екскурсії у супроводі професійного гіда, який вільно володіє англійською, 

українською і російською мовами. За бажанням батьків екскурсії можуть проводитися виключно 

англійською мовою. Екскурсійна програма відкриває для дітей шлях до знань з історії, географії, 

культури, країнознавства, природознавства та інших галузей науки і залишає незабутні враження. 

Опіка та безпека – основний принцип роботи центру. Резиденція знаходиться на приватній 

вулиці, де розташовані всього два домоволодіння, що унеможливлює доступ сторонніх осіб. Діти 

завжди знаходяться під наглядом керівника та працівників центру, які дуже уважні до стану кожної 

дитини. До послуг дітей є домашній лікар, який, за потреби, негайно огляне дитину.  

Вартість туру – 850 фунтів – 7 днів, 1200 фунтів – 10 днів, 1400 фунтів – 14 днів . У вартість 

програми входять проживання, харчування, навчання, всі екскурсії, супровід гіда, всі трансфери. 

Візовий супровід (100 євро), візовий збір (близько 3800 грн), переліт (від 6000 грн) сплачуються 

окремо.  

 

 

 

Английский в Брайтоне для школьников (от 11 лет*) 

Брайтон – один из самых красивых курортных городов на южном 

побережье Англии. Его символом является королевский дворец Ройал 

Павильон (Royal Pavilion), построенный в индокитайском стиле. В городе 

много исторических памятников и достопримечательностей, красивых 

парков и скверов, два университета, музеи и театр. Благодаря мягкому 

климату и чудесным пляжам, – это любимое место отдыха самих 

англичан. Кроме того, Брайтон находится всего лишь в часе езды от 

Лондона. 

Колледж Brighton Language College находится в самом центре Брайтона, 

прямо напротив дворца Royal Pavilion и в 2 минутах от набережной и 

Брайтонского пирса. Программа гармонично сочетает занятия английским 

языком с 9.00 до 12.15 с внеурочной программой после обеда, в ходе 

которой дети практикуют английский язык в неформальной обастановке 

под руководством воспитателей-британцев, носителей языка, в кругу сверстников с других стран. Это и 



спортивные занятия в Престон Парк, и лазерные квесты, и фото-охота, и лодочный круиз, и многое 

другое. Также в послеобеденное время предусмотрены экскурсии, которые помогают закрепить 

полученные в колледже знания и открыть для себя Англию. Дети обязательно посетят Лондон, 

познакомятся с другими городами, побывают в старинных замках. А вечером после ужина смогут 

отправится на интернациональную дискотеку для студентов языковой школы, посмотрят фильмы на 

английском, возьмут участие в международных вечеринках. Проживание организовано в гостеприимных 

английских семьях, и это позволит ребятам глубже познакомиться с культурой и традициями англичан. 

Завтрак и ужин подаются в семье, а горячий ланч – в студенческой столовой университета. Для практики 

английского языка ребята проживают в двухместных комнатах с соседом - иностранным студентом. 

Стоимость программы на 2 недели: 1850 евро  
*В группе может быть только два ребёнка по 11 лет – стоимость для детей 11 лет – 1950 евро 

В стоимость программы входит:  

 курс английского языка – 20 занятий в неделю, 

 учебные материалы, 

 сертификат по окончании курса, 

 проживание в английской семье в двухместной комнате, 

 питание: завтраки и ужины в семье и горячий обед в школе, 

 культурная программа ежедневно во второй половине дня + три 

вечерние мероприятия каждую неделю после ужина, 

  интересные экскурсии: две на пол дня и две на целый день, 

 проездной на 2 недели, 

 Трансфер из/ в аэропорт, 

 услуги компании по организации поездки, 

 сопровождение преподавателем английского языка, 

 медицинская страховка. 

Дополнительные расходы:  

 авиаперелёт Киев – Лондон – Киев 

 визовой сбор: 135 евро 


