




Τοποθεςία: Cambridge 
 

Το Cambridge δεν χρειάηεται ςυςτάςεισ. Είναι από 
τισ πιο φθμιςμζνεσ πανεπιςτθμιουπόλεισ 
παγκοςμίωσ. Ο ποταμόσ Cam, από τον οποίο και 
πιρε τθν ονομαςία του, διαςχίηει τθν πόλθ και 
προςκζτει ζναν τόνο φυςικισ ομορφιάσ δίνοντάσ 
ςασ τθν αίςκθςθ ότι ο χρόνοσ αγγίηει ευεργετικά 
αυτι τθν πόλθ, που είναι πραγματικό ςτολίδι για τθ 
Μ. Βρετανία. Συνδυάηει τόςο ιςτορικά και 
παραδοςιακά κτίρια όςο και πιο ςφγχρονα που ςε 
προκαλοφν να επιςκεφτείσ. Θζατρα, μουςεία και 
μουςικζσ ςκθνζσ ςυνκζτουν μια πόλθ άκρωσ φιλικι 
ςτουσ μακθτζσ, τουσ φοιτθτζσ και τουσ τουρίςτεσ 
που τθν επιςκζπτονται κάκε χρόνο από όλο τον 
κόςμο. Το καλοκαίρι, το Film Festival και το 
Shakespeare Festival αποτελοφν το highlight τθσ 
ςεηόν! Οι επιςκζπτεσ δεν πρζπει να παραλείψουν 
μια επίςκεψθ ςτο περίφθμο King's College Chapel 
και φυςικά να αφιερϊςουν χρόνο για punting. Το 
Πανεπιςτιμιο του Cambridge ιδρφκθκε τον 13ο 
αιϊνα και πλζον αποτελεί κζντρο επιςτθμονικισ 
ζρευνασ παγκοςμίωσ. Απζχει 90 χλμ. βόρεια του 
Λονδίνου. 

Cambridge Arts & Science College 
 

Από το 1952, ζτοσ ίδρυςθσ, το CATS College είναι 
ζνασ από τουσ πιο διακεκριμζνουσ παρόχουσ 
εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν τθσ Βρετανίασ. Το 
κολζγιο βρίςκεται ςτθν καρδιά τθσ πόλθσ ςε 
ολοκαίνουριεσ πλζον εγκαταςτάςεισ. Σφγχρονα και 
πολφ άνετα οικοτροφεία και αίκουςεσ διδαςκαλίεσ 
βρίςκονται πλζον ςτο ίδιο campus.  

Το περίφθμο King's College απζχει λίγα λεπτά με τα 
πόδια παράλλθλα ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Cam. Το 
campus ελζγχεται από κλειςτό κφκλωμα 
παρακολοφκθςθσ CCTV. 

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 εκδρομι και δφο μιςισ θμζρασ επιςκζψεισ ςε μζρθ όπωσ: London, 
Ely, Warwick castle ι Bury St Edmunds.  
 
Απογευματινζσ - Βραδινζσ Δραςτηριότητεσ: Οργανωμζνο κακθμερινό πρόγραμμα με ομαδικά 
παιχνίδια, κεατρικζσ παραςτάςεισ, προβολζσ ταινιϊν, quizzes, parties, barbecues, διαγωνιςμοί 
ταλζντων, karaoke κ.α. 
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• Ηλικία:   12 – 17 
 

• Διαμονή: Μονόκλινα δωμάτια με 
τουαλζτα & ντουσ 
 

• Διατροφή: Πλιρθσ  (3 γεφματα) 







Η τιμή περιλαμβάνει: 

• Αεροπορικά ειςιτήρια. Απευκείασ πτιςεισ από/προσ Αθήνα για Λονδίνο με Aegean Airlines.   
• Μία χειραποςκευι και μία βαλίτςα ζωσ 23 κιλά ανά επιβάτη. 
• Check-in ειςιτθρίων και αποςκευϊν. Υπθρεςία εξυπθρζτθςθσ αεροδρομίου (meet & assist).  
• Μεταφορζσ από/προσ το αεροδρόμιο του Λονδίνου ςτο Κολλζγιο και το ξενοδοχείο με ιδιωτικό ποφλμαν. 
• Cambridge Arts & Science College (7 διανυκτερεφςεισ). 
• 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.  
• Λονδίνο (2 διανυκτερεφςεισ) με διαμονι ςε κεντρικό ξενοδοχείο , ςε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια με πρωινό καθημερινά. 
• Καθημερινό ομαδικό ειςιτήριο του Μετρό ςτο Λονδίνο. 
• The London Experience, προαιρετικό πρόγραμμα επιςκζψεων και περιθγιςεων, ζτςι οργανωμζνο από το Studytours ϊςτε να ςασ δίνει τθ δυνατότθτα να 
εξερευνιςετε και να ανακαλφψετε το Λονδίνο ςε μικρό χρονικό διάςτθμα εφκολα και οικονομικά. 
• Επίβλεψη και φροντίδα των μακθτϊν από τον Συνοδό τουσ και το προςωπικό και τουσ ςυνεργάτεσ 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  Φόρουσ αεροδρομίων (ςθμερινι τιμι περίπου €80) x  Ότι αναφζρεται ωσ προτεινόμενο και προαιρετικό      x Προςωπικά ζξοδα και ςυνάλλαγμα 
 
 

Σθμειϊςεισ: 
-Οι τιμζσ είναι υπολογιςμζνεσ το Νοζμβριο του 2019 και μπορεί να αλλάξουν ςε περίπτωςθ ςθμαντικισ ςυναλλαγματικισ διαφοράσ ζναντι του Ευρϊ (ιςοτιμία ευρϊ με λίρα Αγγλίασ) 
ι άλλων ςθμαντικϊν και απρόβλεπτων παραγόντων.  

     28θσ Οκτωβρίου 5 Μαροφςι, 151 24 www.studytours.gr Τθλ. +30.210.61.20.616 
email: study@studytours.gr 

Center - Package Διάρκεια Ημερομηνίεσ Τιμή ανά μαθητή 

Cambridge Arts & Science College and London Experience 10 ημζρεσ 28/6 – 07/7/2020 € 1.850 

Οι μαθητζσ ςυνοδεφονται από καθηγητζσ των  

Εκπαιδευτηρίων Μπουγά 






