BRIGHTON &
HOVE 2017
24.06. - 08.07.2017.

LOXDALE ENGLISH CENTRE

BRIGHTON & HOVE

djeluje kao samostalna škola
od 1968. g. i kao dio ljetnog
programa The ELC.
Tijekom cijele godine pruža
Opće jezične tečajeve
(Švedska škola).
Tijekom ljeta organizira i
tečajeve za mlade 8 – 15 godina
(smještaj u obitelji ili koledžu),
od 16 godina na više (smještaj u
lokalne obitelji).

je jedno od najpoznatijih i
najposjećenijih ljetovališta
u Velikoj Britaniji.
Udaljeno 1 sat vožnje vlakom
od Londona. Poznato je po
bezbroj kulturnih i sportskih
događanja tijekom godine,
posebno ljeti.

THE ENGLISH
LANGUAGE CENTRE
je osnovan 1962. godine.
Nastava se održava tijekom
cijele godine s posebnim
naglaskom na tečajeve za
poslovnu populaciju, Opće
tečajeve, Intenzivne Business,
Pripremne za jezične ispite,
upise na fakultete, nastavnike
jezika itd.

Predlažemo tečajeve:

YOUNG LEARNERS
8 – 17 godina starosti. Tjedno 2o školskih sati nastave u grupama podijeljenim prema
testiranju znanja i starosnoj dobi, po dolasku u školu. Ostatak dana i večeri je predviđen
za izlete, razgledavanja,posjete muzejima, sport. Vikendom cjelodnevni izleti London,
Windsor, Oxford …
Cijena uključuje smještaj, doručak, ručak, večeru, mentora za svaku grupu od 10 učenika,
nastavu, dnevni prijevoz autobusom škole.
Napomena: Cijene ne uključuju transfere u dolasku i povratku, ako student putuje sam.
Ukoliko je grupa manja od 10 polaznika postoje mogućnost male nadoplate cijene.
Konačnu cijenu transfera ćemo obračunati prema broju prijavljenih putnika.

Cijena za 2 tjedna boravka:

1.230,00 GBP smještaj u obitelji
1.622,00 GBP smještaj u koledžu.

OPĆI TEČAJ

LjETNI TEČAJ

Opći tečaj namijenjen je polaznicima od 17 godina
na više. Nastava je 25 školskih sati tjedno s najviše
12 polaznika u grupi, koji se testiraju prvi dan
dolaska u školu i raspoređujuna odgovarajući stupanj
nastave. Prije podne se radi opći jezik, poslije podne
korištenjejezika u svakodnevnoj komunikaciji,
pisanje eseja, telefoniranje, dopisivanje.
Smještaj je u obitelji, jednokrevetna soba,
polupansion, doručak, večera.
Tijekom tjedna The ELC organizira poslije podnevne
i večernje aktivnosti uglavnom, većina u cijeni
nastave. Vikendom se organiziraju cjelodnevni izleti,
rezervacija i plaćanje izleta prilikom prijave. Osobe
starije od 18 g. mogu dodatno birati smještaj, bilo u
jednom od ponuđenih hotela/gostinjskih objekata
ili u studentskom domu, apartmanu za studente.
Cijena prema izboru i raspoloživim kapacitetima.

namijenjen je polaznicima od 16 godina na više.
Tjedno je predviđeno 20 školskih sati nastave u
grupama ne većim od 12 polaznika. Po dolasku
u školu testiranje i raspored na stupanj nastave.
Smještaj u obitelji, jednokrevetna soba, doručak,
večera.

Cijena za 2 tjedna boravka:
1.140,00 GBP smještaj u obitelji

( Postoji mogućnost dodatnog paketa tjednih
aktivnosti, od ponedjeljka do petka poludnevne
aktivnosti, vikendom cjelodnevni izlet, London,
Cambridge, Windsor, cijena 75,00 GBP tjedno )

Cijena za 2 tjedna boravka:
984,00 GBP
Postoji mogućnost duljeg boravka, 3, 4 tjedna i
više.
Grupa od 10 polaznika i više ima pratnju odrasle
osobe i Zagreba. Bez obzira na pratnju osobe iz
Zagreba i veličinu grupe škola ima organiziran
cjelodnevni nadzor nad djecom dobi 8 – 15 godina.

PRIJAVE I INFORMACIJE
Prilikom prijave plaća se iznos od cca 30% od ukupne cijene programa, a ostatak do polaska na putovanje.
Postoji mogućnost plaćanja u ratama uz korištenje kartica. Plaćanje je u HRK prema dnevnom tečaju valute.
Cijena uključuje:
- program nastave, broj sati, obroke, smještaj i izlete prema izabranom
- putno i zdravstveno osiguranje (osiguranje od otkaza putovanja se posebno ugovara)
- jamčevina i osiguranje od odgovornosti organizatora je predmet zakonske obaveze agencije
- pratnju odrasle osobe iz Zagreba za grupu veću od 10 polaznika
- organizaciju putovanja.
AVIOKARTE NISU UKLJUČENE U CIJENI PROGRAMA. POSREDUJEMO PRI REZERVACIJI I KUPNJI ISTIH.
Za ljetne termine već imamo predrezervacije za individualne i grupne polaske.
Cijelo vrijeme boravka na školovanju naš predstavnik je u kontaktu sa školom.
INDIVIDUALNI POLASCI SVAKI TJEDAN TIJEKOM CIJELOG LJETA.
OSOBE STARIJE OD 18 GODINA MOGU SE UKLJUČITI U PROGRAM TIJEKOM CIJELE GODINE, BIRAJUĆI
VRSTU TEČAJA I TIP NASTAVE I VRSTU SMJEŠTAJA.

Pantovčak 9, 10000 Zagreb
M: 098 288 311, 091 377 6832
E: ilmo-turizam@zg.t-com.hr
W: www.ilmo-turizam.hr
IDK. HR-AB-01-080111474
OIB: 39005980051
IBAN.HR6924020061100650511

