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LONDON 
 

Brunel University 

Μαθήματα: Τεςτ κατάταξθσ 
και 20 μακιματα Αγγλικϊν 
τθν εβδομάδα ςε όλα τα 
επίπεδα από ειδικευμζνουσ 
κακθγθτζσ. Πιςτοποιθτικό 
παρακολοφκθςθσ ςτο τζλοσ 
του προγράμματοσ. 
 

Εκδρομζσ: Μία ολοιμερθ και 
δφο μιςισ θμζρασ εκδρομζσ 
τθν εβδομάδα ςε μζρθ όπωσ: 
Oxford, Brighton, Windsor, 
London, British Museum. 
Επίςθσ θ περιοχι 
προςφζρεται για πολλζσ 
εκδρομζσ και περιθγιςεισ 

Απογευματινζσ - Βραδινζσ 
Δραςτηριότητεσ: Οργανωμζνο 
κακθμερινό πρόγραμμα με 
ομαδικά παιχνίδια, κεατρικζσ 
παραςτάςεισ, προβολζσ 
ταινιϊν, quizzes, parties, 
barbecues, διαγωνιςμοί 
ταλζντων, karaoke κ.α. 

Το Πανεπιςτήμιο:  

Ζνα από τα πιο γνωςτά Πανεπιςτιμια του Λονδίνου!  Το 
ενιαίο κτιριακό ςυγκρότθμα βρίςκεται ςε ζνα μοντζρνο 
campus που απζχει 10’ με τα πόδια από τo κζντρο του 
Uxbridge, είναι αυτόνομο και προςφζρει όςα κανείσ 
μπορεί να ηθτιςει από ζνα υπερςφγχρονο Πανεπιςτιμιο: 
καταςτιματα, ταξιδιωτικό γραφείο, τράπεηα, 
βιβλιοπωλείο, ςοφπερ-μάρκετ, δφο εκπλθκτικά ακλθτικά 
κζντρα με κλειςτό γυμναςτιριο μπάςκετ, βόλεϊ και πολλά 
γιπεδα ποδοςφαίρου, τζνισ κ.α.  Όλεσ οι εγκαταςτάςεισ 
περιςτοιχίηονται από πυκνι βλάςτθςθ και πράςινο 
δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα κλίμα θρεμίασ και 
αυτοςυγκζντρωςθσ. Πρόκειται πικανόν για ζνα από τα πιο 
αξιόλογα Πανεπιςτιμια του Λονδίνου! 
 

• Ηλικία: 10 – 17 
 

• Διαμονή: Μονόκλινα δωμάτια με τουαλζτα & ντουσ 
 

• Διατροφή: Πλιρθσ κακθμερινά (3 γεφματα) 

H Πόλη/Περιοχή:  
 
Στο Λονδίνο αλλά και μακριά από τουσ πολυςφχναςτουσ 
και κορυβϊδεισ δρόμουσ του, ςε ζνα πολφ αςφαλζσ 
προάςτιο. Το Uxbridge, παλιά γνωςτι αγορά ςτισ όχκεσ 
του ποταμοφ Come, βρίςκεται ςτο τζρμα του 
Underground  (Metropolitan Line) ςε 45 λεπτά 
απόςταςθ από το κζντρο.  
Μια ιδανικι λφςθ... όπου μπορείτε όχι μόνο να 
απολαφςετε εκπαιδευτικζσ διακοπζσ, αλλά και το 
Λονδίνο ς' όλο του το μεγαλείο. Εκτόσ, όμωσ, από τθ 
δυνατότθτα εξερεφνθςθσ τθσ φθμιςμζνθσ 
πρωτεφουςασ, ο γειτονικόσ αυτοκινθτόδρομοσ 
επιτρζπει τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςε πολφ γνωςτά μζρθ 
όπωσ: Oxford, Cambridge, Windsor ενϊ απζχει μόλισ 20 
λεπτά από το αεροδρόμιο Heathrow. 

01/7 - 08/7/2018 
 

Τιμή μετρητοίσ € 1.550 
 



Οι τιμζσ περιλαμβάνουν: 
 

• Αεροπορικά ειςιτήρια. Απευκείασ πτιςεισ από/προσ Αθήνα για Λονδίνο με British Airways. • Φόροι αεροδρομίων  (οριςτικοποιοφνται με τθν ζκδοςθ των αεροπορικϊν 

ειςιτθρίων, ςθμερινι τιμι € 75) • Check-in ειςιτθρίων και αποςκευϊν. Υπθρεςία εξυπθρζτθςθσ αεροδρομίου (meet & assist). • Μεταφορζσ από / προσ τα αεροδρόμια 

του εξωτερικοφ ςτα κολζγια και Πανεπιςτιμια. • Διαμονή και διατροφή πλιρθσ κακθμερινά.  • Μαθήματα γλϊςςασ ανάλογα με το πρόγραμμα του κάκε κζντρου, ςε 

ολιγομελι multi-national  τμιματα, για όλα τα επίπεδα, με τεςτ κατάταξθσ κατά  τθν άφιξθ.  • Βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό & Πιςτοποιητικό παρακολοφκθςθσ και 

προόδου. • Εκδρομζσ ολοιμερεσ και επιςκζψεισ όπωσ αναφζρονται ςτο κάκε πρόγραμμα αναλυτικά. • Δραςτηριότητεσ ακλθτικζσ, απογευματινζσ και βραδινζσ 

εκδθλϊςεισ. • Επίβλεψη και φροντίδα των μακθτϊν από τον Συνοδό τουσ και το προςωπικό του StudyTours.  • Studytours service κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ 

λειτουργεί γραφείο ςτο Λονδίνο με προςωπικό από το γραφείο τθσ Ακινασ, για τθν καλφτερθ οργάνωςθ και εξυπθρζτθςθ των μακθτϊν μασ. • Σακίδιο StudyTours και 

ταξιδιωτικά ζντυπα. • Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ (Tour Operators) Π.Δ. 339/96. • Φ.Π.Α 

 

Δεν περιλαμβάνουν:  x Ότι αναφζρεται ωσ προτεινόμενο και προαιρετικό x Προςωπικά ζξοδα και ςυνάλλαγμα 
 
Σθμειϊςεισ: 
-Για αναχωριςεισ εκτόσ Ακθνϊν, υπάρχει επιπλζον επιβάρυνςθ λόγω επιπλζον μεταφορϊν (αεροπορικζσ, ακτοπλοϊκζσ, οδικζσ κλπ.). Παρακαλϊ πολφ επικοινωνιςτε μαηί 
μασ για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. 
-Οι τιμζσ είναι υπολογιςμζνεσ το Νοζμβριο του 2017 και μπορεί να αλλάξουν ςε περίπτωςθ ςθμαντικισ ςυναλλαγματικισ διαφοράσ ζναντι του Ευρϊ (ιςοτιμία ευρϊ με 
λίρα Αγγλίασ) ι άλλων ςθμαντικϊν και απρόβλεπτων παραγόντων.  

www.studytours.gr 
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Τηλ. +30.210.61.20.616, Fax. +30.210.61.41.781 
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Ιςχφουν οι Όροι & Κανονιςμοί του StudyTours 
Όλα τα προγράμματα μποροφν να πληρωθοφν ςε  

3, 6, 8, 12 & 24 μηνιαίεσ δόςεισ με κάρτα VISA 


