Scotland Summer Camp
Edinburgh
19 iulie-2 august, 2015
În perioada 19 iulie-2 august, 2015, Cooperative Learning Academy organizează tabăra internaţională
de limba engleză. Copiii (9-17 ani) vor fi cazaţi în campusul Universităţii Napier din Edinburgh
(Merchiston Campus) şi vor beneficia de toate facilităţile pe care acesta le oferă:
•

Cursuri de limba engleză susţinute de profesori britanici (30 de ore/2săptămâni);

•

Săli de cursuri moderne cu table interactive;

•

Cazare în camere single en suite, cu baie proprie;

•

Sală de sport unde copiii pot practica tenis de masă, baschet şi badminton;

•

Sală de muzică (piano room) unde se desfăşoară activităţile artistice (drama, singing classes,
musical theatre), sală de dans;

•

Program cu activități seara: karaoke, Scavenger hunt, Conversation Workshop, dans scotian,
disco room, musical theatre, quiz night, bingo;

•

Restaurant cu meniuri variate în regim de autoservire;

•

Campusul este supravegheat permanent şi complet prin CCTV.

De asemenea, tabăra include excursii la Glasgow, Stirling, St Andrews si Falkland Palace. Acestea se
vor desfăşura în week-end când copiii vor putea admira diversitatea culturii, arhitecturii şi a
tradiţiilor scoțiene/britanice. Merchiston Campus este un campus modern, cu facilități deosebite,
dispune de terenuri de golf, fotbal, rugby, cricket, tenis, săli de sport, săli de dans/muzică, săli de
cursuri moderne. Este situat în centrul orașului, unde vom vizita Edinbugrh Castle, Galeria Națională,
Parlamentul Scoțian, Muzeul Național al Scoției, Calton Hill, Hollyrood Palace.

Costul taberei este de 1540 de lire sterline și 450 de euro. Acesta include: transfer de
la şi spre aeroport, biletul de avion (dus-întors), cele 4 zile de excursii, cazare cu pensiune
completă, cursurile de limba engleză, materialele suport pentru curs, 2 intrări pe weekend
la obiectivele turistice vizitate, abonamentul de transport în comun pentru 2 săptămâni. Se
va zbura cu KLM având o escală la Amsterdam.
În vederea rezervării din timp a locurilor de cazare şi a biletelor de avion, vă rugăm
să achitaţi un avans de 540 de lire sterline și 450 euro până luni, 16 februarie, 2015,
restul sumei se va achita până vineri, 27 martie, 2015.
Persoana de contact:
Organizator pentru CLAS: prof.Ana-Maria Obezaru
e-mail: obezaru_ana@yahoo.com

tel. 0722744100

