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els nostres valors > Experiència,entusiasme, professionalitat, innovació, prestigi, resiliència, 
equip(*), compromís, honestedat, dedicació, qualitat, proximitat, trans-
parència, empatia, implicació, bon ambient de treball, empresa familiar...

(*)

Segueix-nos a les nostres xarxes: 
instagram > @britishsummeres 
facebook > britishsummer  
twitter > @britishsm 
pinterest > britishsummer
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En gairebé la totalitat dels programes que 
trobem a continuació (pàgines 5 a 14),  
els/les participants s’allotgen en una resi-
dència, normalment en el mateix recinte 
en què es realitzen totes les activitats, en 
companyia de nois i noies de múltiples naci-
onalitats i amb assistència 24h.

programes
residencials

Uppingham School

L’escola d’Uppingham té els seus inicis al 
segle XVI i actualment és una de les escoles 
privades més importants del país. El centre 
compta amb edificis històrics i d’altres inau-
gurats els darrers anys com el pavelló d’es-
ports. Són notables les nombroses pistes de 
tennis, els camps d’herba, el teatre (un dels 
teatres privats més grans del Regne Unit), les 
seves aules modernes amb pissarres interacti-
ves i les seves 15 residències. 

4.745 habitants 
143 km nord de Londres 

Com interpreto alguns apartats del catàleg?
1 Les activitats i excursions es poden cancel·lar o canviar per d’altres.
2 L’assistència de monitors es produirà sempre que s’inscriguin un mínim de 10 estudiants.
3 El preu inclou les sortides des de l’aeroport de Barcelona.

6 juliol al 20 juliol > 3.350 €  
Residència PC 2 setmanes

6 juliol al 27 juliol > 3.990 €  
Residència PC 3 setmanes

20 juliol al 3 agost > 3.290 €  
Residència PC 2 setmanes

20 juliol al 10 agost > 3.990 €  
Residència PC 3 setmanes 
– 
avió a/t + taxes 3 
trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2 
– 
> 15 classes setmanals d’anglès 
> 2 excursions dia sencer/setmana1  
> Activitats de tarda i vespre1 

2 excursions dia sencer/setmana 1  
Cambridge. Londres (inclou ruta a peu, 
creuer pel Thames i sopar). Leicester 
(entrada National Space Centre). 
Nottingham. Great Yarmouth (inclou 
Sea Life Centre). Participants 3 setma-
nes: Oxford amb visita a un college, 
Warwick & Stratford Upon Avon.

Activitats de tarda i vespre1  
Esports: futbol, bàsquet, vòlei, tennis i 
natació. Touch rugby. Haka. Arts &  
Crafts. Trash Fashion. Color fun. 
Escape room. Discoteca. Jocs. Mystery 
Challenge. Code Breaking Evening. 
Karaoke. Cerimònia de graduació. Festes.

ANGLÈS | GRAN BRETANYA

Uppingham, Rutland  
Residència
10 a 16 anys 

Uppingham 
School 

1 GBP = 1,18 € 1 GBP = 1,18 €
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1 GBP = 1,18 € 1 GBP = 1,18 €

Oundle 
School

Bloxham 
SchoolCheltenham 

College

Bethany 
School

Oundle, Northamptonshire
Residència
10 a 16 anys

Bloxham (Banbury)  
Oxfordshire
Residència
9 a 13 anys / 14 a 17 anysCheltenham, Gloucestershire

Residència
12 a 17 anys

Goudhurst, Kent
Residència
10 a 17 anys

6 juliol al 20 juliol > 3.350 €  
Residència PC 2 setmanes

6 juliol al 27 juliol > 3.995 €  
Residència PC 3 setmanes
–
avió a/t + taxes 3
trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2
–

> 15 classes setmanals d’anglès 
> 2 excursions dia sencer/setmana1

> Activitats de tarda i vespre1

2 excursions dia sencer/setmana 1 
Londres, Oxford (amb visita a un 
college), Bath y Cardiff. Participants de 
3 setmanes, també Bristol i Warwick o 
Stratford Upon Avon

Activitats de tarda i vespre 1  
Esports: futbol, bàsquet, vòlei, tennis 
i natació. Touch rugby. Haka. Arts & 
Crafts. Trash fashion. Escape Room. 
Discoteca. Jocs. Mystery Challenge. 
Code Breaking Evening. Karaoke. 
Cerimònia de graduació. Festes.

5 juliol al 18 juliol > 3.310 € €  
Residència PC 2 setmanes

2 agost al 15 agost > 3.420 €  
Residència PC 2 setmanes
–
avió a/t + taxes 3
trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2

–
> 15 classes setmanals d’anglès. 
> 1 excursió mig dia/setmana.1

> 3 excursions dia sencer/setmana.1

> Activitats de tarda i vespre. 1

1 excursió mig dia/setmana 1   
Stratford-Upon-Avon. Londres. The 
Costwolds.  

1 excursió dia sencer/setmana 1 

Londres. Oxford. Windsor.

Activitats de tarda i vespre 1  
Esports: tennis, futbol, bàsquet, vòlei, 
bàdminton. Rocòdrom interior. Ultimate 
frisbee. Tir amb arc. Activitats artísti-
ques. Piscina. Dansa. Ioga. Teatre. Jocs. 
Barbacoa. Cinema. Discoteca. 
– 
First Certificate > +230 € 
Tennis (mini grup) > + 195 € 
Tennis 1:1 > + 320 € 
Camp Adventure > + 240 €

Excursió Harry Potter > + 120 € 

6 juliol al 20 juliol > 3.300 €  
Residència PC 2 setmanes

6 juliol al 27 juliol > 3.990 €  
Residència PC 3 setmanes 
–
avió a/t + taxes 3
trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2

– 
> 15 classes setmanals d ’anglès. 
> 2 excursions dia sencer/setmana.1

> Activitats de tarda i vespre.1

 
 

1 excursió dia sencer/setmana: 1  
Londres. Cambridge. Brighton.

1 excursió mig dia/setmana: 1  
Canterbury. Hastings. Rye 

Activitats de tarda i vespre 1  
Esports: tennis, futbol, bàsquet, vòlei, 
bàdminton, rugbi, criquet, rounders. 
Ioga. Danses celtes. Tallers artístics. 
Taller preparació de les excursions. Pesca 
de crancs. Discoteca. Jocs. Cinema. Nit 
internacional.  
– 
Extra anglès* 8 hores > +150€/setmana 
Equitació * 8 hores > + 265€/setmana 
Teatre* 8 hores > + 160€ /setmana 
Ball * 8 hores > + 160 € /setmana 
*requereix un mínim d’inscrits per setmana

9 juliol al 23 juliol > 2.880 € 
Residència PC 2 setmanes

9 juliol al 30 juliol > 3.630 € 
Residència PC 3 setmanes 
–
avió a/t + taxes 3
trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2 
–
> 15 classes setmanals d’anglès.
> 1 excursió dia sencer/setmana. 1

> 1 excursió mig dia/setmana. 1

> Activitats de tarda i vespre. 1

ANGLÈS | GRAN BRETANYA

ANGLÈS | GRAN BRETANYA

ANGLÈS | GRAN BRETANYA

ANGLÈS | GRAN BRETANYA

Cheltenham College

Bloxham School

2 excursions dia sencer/setmana 1 
Cambridge. Londres (inclou ruta a peu, 
creuer pel Thames i sopar). Blists Hill 
(inclou Victorian Village). Stratford Upon 
Avon.  
Participants de tres setmanes afegiran: 
Oxford amb visita a un college, Norwich 
amb visita a BeWilderwood Park.

Activitats de tarda i vespre 1  
Esports: futbol, bàsquet, vòlei, tennis i 
natació. Touch rugby. Haka. Arts & Crafts. 
Trash fashion. Escape Room. Discoteca. 
Jocs. Mystery Challenge. Code Breaking 
Evening. Karaoke. Cerimònia de graduació. 
Festes.
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Eastbourne
College
Eastbourne, East Sussex
Residència
10 a 17 anys

Eastbourne és una de les ciutats costaneres millor 
conservades del Regne Unit. Es troba al costat del 
Parc Nacional de South Down i és reconegut com 
un gran punt històric, per la qual cosa és el lloc 
perfecte per gaudir d’una rica cultura i una bellesa 
natural indiscutible. L’Eastbourne College, fundat 
en 1867 pel setè duc de Devonshire, és un d’aquests 
col·legis que tots tenim en ment quan pensem en 
les escoles angleses, plenes d’estil i amb edificis que 
recorden castells! 

5 juliol al 19 juliol > 3.200 € 
Residència PC 2 setmanes 

5 juliol al 26 juliol > 4.040 € 
Residència PC 3 setmanes

5 juliol al 2 agost > 4.760 € 
Residència PC 4 setmanes

26 juliol al 9 agost > 3.020 € 
Residència PC 2 setmanes

26 juliol al 16 agost > 3.770 € 
Residència PC 3 setmanes 
– 
avió a/t + taxes 3 
trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2 
– 
> 20 sessions setmanals d’anglès. 
> 1 excursió mig dia/setmana. 1  

> 1 excursió dia sencer/setmana. 1  

> Activitats de tarda i vespre. 1

1 excursió dia sencer/setmana1 
Londres. Brighton. Canterbury.

1 excursió extra de dia sencer 1 
Londres o Hastings.

Activitats de tarda i vespre1  
Esports diversos: vòlei, bàsquet, tennis, 
futbol, bàdminton, criquet. Piscina. 
Percussió amb el cos. Tennis taula. Taller 
artístic. Passejos guiats per la ciutat. 
Discoteca. Jocs. Karaoke. Southbank

University

Londres 
Residència
16 i 17 anys / 18 a 21 anys

6 juliol al 20 juliol > 3.600 €  
Residència MP 2 setmanes

6 juliol al 27 juliol > 4.260 €  
Residència MP 3 setmanes 
– 
avió a/t + taxes 3 
trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2 

– 
> 15 hores setmanals de classes d’anglès  
> Allotjament en règim de mitja pensió 
  (esmorzar i sopar) en habitacions  
   individuals amb bany privat. 
> Abonament de viatge per a les zones 1  
  i 2 (on es troben els principals llocs  
  turístics).

1 excursió de dia sencer/setmana 1 
Londres, Oxford.

3 activitats vespre per setmana.
Extraordinari programa d’activitats 
(opcionals i de pagament) per visitar 
llocs emblemàtics de Londres. 

ANGLÈS | GRAN BRETANYA

ANGLÈS | GRAN BRETANYA

103.000 habitants 
119 km sud de Londres 

Eastbourne College

St.Brelade’s 
College

St. Helier / St. Aubin
Jersey Island  
Casa d’estudiants
14 a 17 anys

2 juliol al 16 juliol > 2.990 €  
Casa d’estudiants PC 2 setmanes

2 juliol al 23 juliol > 3.980 €  
Casa d’estudiants PC 3 setmanes 
– 
avió a/t + taxes 3 
trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2 
– 
> 15 classes setmanals d ’anglès. 
> 1 visita local mig dia/setmana.1 
> Activitats de tarda i vespre.1 

1 visita local mig dia/setmana: 1  
Zoo. Elisabeth Castle. Adventure Park

Activitats de tarda i vespre1  
Festa barbacoa. Volta RIB platja. Túnels. 
Caiac. Compres. Banana platja. Futbol. 
Surf. Paddle surf. Tennis. Parc aventura. 
Bitlles. Paintball. Discoteca. Cinema. 
Esports. Creuer amb vaixell a la posta 
de Sol. 

ANGLÈS | JERSEY ISLAND

L’illa de Jersey, vinculada a Anglaterra des de 
fa més de mil anys, es troba a pocs quilòme-
tres de la costa de França. No és una illa molt 
extensa, uns 120 km2, però trobem en ella 
una gran varietat de paisatges: valls, platges, 
dunes, penya-segats i badies. A més, té petites 
poblacions de gran interès amb edificis de múl-
tiples estils: francès, georgià, victorià, a més de 
castells, forts i torres de vigilància a les platges.
 

1 GBP = 1,18 € 1 GBP = 1,18 €
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29 juny al 22 juliol > 5.990 €  
Residència PC 3 setmanes 
– 
avió a/t + taxes3 
trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2  
– 
> 15 classes setmanals d’anglès  
> 1 excursió d’impacte/setmana1 
> 3 excursions dia sencer/setmana1 
> Activitats de tarda i vespre

 

1 excursió d’impacte/setmana: 1 
Six Flags. Disneyland. Universal 
Studios.

3 excursions dia sencer/setmana: 1 
Griffith Park Observatory & Hollywood. 
LACMA & The Grove Farmers Market. 
Venice Beach. Getty Center & Rodeo  
Drive. Citadel Outlets. Santa Monica. 
Santa Barbara. The Americana & Glen-
dalle Galleria. Downtown LA.
Activitats de tarda i vespre1  
Esports diversos: beisbol, vòlei platja, 
bàsquet, tennis, futbol. Spa night. 
Frisbee. Dansa i fitness. Karaoke. Art. 
Discoteca. Jocs. Netflix night. Cinema.

29 juny al 21 juliol > 5.540 € 
Residència PC 3 setmanes
– 
avió a/t + taxes3 
trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2 
–
> 15 classes setmanals d’anglès.
> 1 excursió d’impacte/setmana.1 
> 3 excursions dia sencer/setmana.1

> Activitats de tarda i vespre.
 

Pepperdine
University

College of 
Mount Saint 
Vincent

Malibú, Califòrnia 
Residència
12 a 17 anys

Riverdale, Nova York
Residència
12 a 17 anys

ANGLÈS | ESTATS UNITS

ANGLÈS | ESTATS UNITS

Griffith 
College

Carlingford
Camp

Carlingford, Co Louth 
Residència
11 a 16 anys

ANGLÈS | IRLANDA 

Dublín
Residència 
10 a 13 anys / 14 a 17 anys

ANGLÈS | IRLANDA 

Adventure Programme:
30 sessions setmanals de pro-
grama d’aventura + aquàtic. 
De 9:30h a 12:30h i de 14h a 
17:30h.
Activitats esportives i d’aven-
tura tant aquàtiques (vela, 
windsurf, piraguïsme, paddle 
surf, caiac...) com de terra 
(escalada, tir amb arc, orien-
tació, tirolina, zorbing)

26 juny al 10 juliol > 2.910 € 
Residència PC 2 setmanes 

26 juny al 17 juliol > 3.990 € 
Residència PC 3 setmanes 

26 juny al 24 juliol > 4.650 € 
Residència PC 4 setmanes 

3 juliol al 17 juliol > 3.080 € 
Residència PC 2 setmanes 

31 juliol al 14 agost > 3.080 € 
Residència PC 2 setmanes
–
avió a/t + taxes 3
trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2 
–
> 20 classes setmanals d’anglès
> 2 excursions mig dia/setmana.1

> 1 excursió dia sencer/setmana. 1

> Activitats de tarda i vespre. 1

1 excursió mig dia/setmana: 1 
Dublín: Dublin city orientation. Trinity 
College & The Book of Kells. Saint Pa-
trick’s Cathedral. James Joyce Walking 
Tour. Georgian Walking Tour. Dublin 
Zoo & Phoenix Park. GPO Witness 
History. EPIC Museum.

1 excursió dia sencer/setmana: 1 
Belfast. Glendalough & Bray. Kilkenny.

Activitats de tarda i vespre1  
Esports: vòlei, bàdminton, bàsquet, 
futbol, etc. Frisbee. Ping-pong. Piscina. 
Jocs. Competicions esportives. Dublin 
night. Discoteca. Karaoke. Cinema. 

3 juliol al 17 juliol > 4.490 €  
Residència PC 2 setmanes
–
avió a/t + taxes 3 | monitor/a de vol 2 
– 
30 sessions setmanals de la combinació 
escollida > bàsquet, fútbol Arsenal, golf, 
hoquei, equitació, rugbi i tennis, dansa o 
música, amb o sense classes d’anglès. 

Arribades  
26 juny (Worth); 3, 10, 17, 24 o 31 
juliol; 6 agost 
Residència PC 2 setmanes > 3.475 €  
Residència PC 3 setmanes > 5.110 €  
Worth/Seaford acaben 13/8. Oundle 30/7 
–
Equitació> +200 € /set. Golf > +60 € /set.

3 juliol al 17 juliol > 4.120 €  
Residència PC 2 setmanes
–
avió a/t + taxes 3 | monitor/a de vol 2 
 
–

Arribades  
3, 10, 17, 24 o 31 juliol 
Residència PC 2 setmanes > 3.100 €  
Residència PC 3 setmanes > 4.650 €  
El programa acaba el 13/8

dippy
Inscriu-te directament al centre o bé 
confia en la nostra gestió (+375 €, amb 
assegurança inclosa)
 

Top Level
Sports

Ambitious 
Summer 
Bede’s Eastbourne > 6 a 11 anys 
Dicker School > 12 a 17 anys 
Lancing College > 13 a 18 anys

Worth School > 9 a 16 anys Seaford 
School > 10 a 17 anys 
Oundle School > 12 a 17 anys 

ANGLÈS | GRAN BRETANYA

ANGLÈS | GRAN BRETANYA

3 excursions dia sencer/setmana: 1  
Six Flags. Woodbury Common Pre-
mium Outlets. Rockaway Beach. Nova 
York: Top of the Rock; Brooklyn Bridge; 
Greenwich Village; Museum of Natural 
History; Ground Zero; The Highline, 
Chelsea Market Statue of Liberty & Ellis 
Island; MET & Central Park; Grand 
Central & 5th Avenue Walking Tour; 
Soho, Little Italy i Chinatown.

Activitats de tarda.
Dijous de 14 h a 17:30 h
Esports: bàsquet, vòlei, futbol americà, , 
beisbol. Visites locals. Ice Cream Social. 

Activitats de vespre 20h a 21:30h1 
Independence Day Celebrations. Passeig 
a Riverdale. Festes. Discoteca. Cinema. 
Dansa. Jocs en grup. Karaoke. Gradua-
ció i espectacle. 

College of Mount Saint Vincent

1 GBP = 1,18 € 1 $ = 0,89 €

27 juny a l’11 juliol > 3.360 € 
Residència PC 2 setmanes 

27 juny al 18 juliol > 4.110 € 
Residència PC 3 setmanes 
–
avió a/t + taxes 3
trasllats aeroport a/t
monitor/a acompanyant 2 
–
> 30 sessions/setmana programa  
  adventure. 
> 1 excursió dia sencer/setmana. 1

> Activitats de vespre. 1

Excursió de dia sencer/setmana 1

1 pels participants de dues setmanes i 2 
pels de tres.(Dublín. Belfast) 

Activitats de tarda i vespre1 
Discoteca. Circ. Supervivència. Nit de 
misteri. Pesca de crancs. Construcció de 
basses. Cinema.
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Mont
Blanc

Leysin 
Residència
10 a17 anys

El poble alpí de Leysin, conegut com el balcó 
assolellat dels Alps, és famós com a destina-
ció turística tant a l’hivern com a l’estiu. Si-
tuat al cantó de Vaud, a la Suïssa francòfona, 
es troba molt a prop de llocs tan interessants 
com Ginebra, Lausanne o Montreux.

El nostre curs es du a terme en els que era 
l’Hotel Mont Blanc Palace, totalment renovat 
el 2003 per convertir-lo en un centre de cam-
paments d’alt nivell.

26 juny; 3, 10, 17, 24 o 31 de  juliol >  
2.800 € 
Residència PC 2 setmanes 
Setmana extra + 1.230 € 
Habitació individual > +175 € 
– 
El programa finalitza en dissabte 
El programa acaba el 12/8 
– 
> 20 classes setmanals de francès, anglès  
   o alemany. 
> 1 excursió mig dia/setmana. 1  

> 1 excursió dia sencer/setmana. 1  

> Activitats de tarda i vespre. 1

1 excursió mig dia/setmana: 1  
Aquaparc. Vevey. Bellerive Beach. 
Bouveret. 

1 excursió dia sencer/setmana:1  
Lausanne. Montreux. 

Activitats de tarda i vespre1  
Voleibol. Bàsquet. Futbol. Aeròbic. 
Gimnàstica. Llacs de muntanya. Rutes. 
Internet. Cinema. Jocs. Barbacoes. 
Discoteca. 

Paquets opcionals d’activitats amb  
suplement: Hospitality o Discover

FRANCÈS, ALEMANY O ANGLÈS | SUÏSSA

Montpellier 
camp d’été

Biarritz
langue 
+ surf 

Montpellier
Residència 
14 a 16 anys 

Inscriu-te directament al centre o bé 
confia en la nostra gestió (+375 €, 
amb assegurança inclosa) 

Inscriu-te directament al centre o bé 
confia en la nostra gestió (+375 €, 
amb assegurança inclosa) 

Inscriu-te directament al centre o bé 
confia en la nostra gestió (+375 €, 
amb assegurança inclosa) 

Biarritz 
Residència
14 i 15 anys

3, 10, 17, 24 o 31 juliol;  
7 agost > 1.850 €  
Residència PC 2 setmanes  
Setmana extra + 830 € 
El programa acaba el 20/8 
– 
trasllats estació tren a/t 
– 
> 20 classes setmanals de francès. 
> 1 excursió mig dia/setmana. 1  

> 1 excursió dia sencer/setmana. 1  

> Activitats de tarda i vespre.

1 excursions mig dia/setmana: 1  
Sète, Grotte de Clamouse.  
Saint–Guilhem–le–Désert.

1 excursió dia sencer/setmana:1 
Avinyó. La Camarga. Pont du Gard.

Activitats de tarda i vespre1 
Tennis. Bàsquet. Futbol. Voleibol. Tennis 
taula. Jocs a la platja. Barbacoa. Tallers. 
Photomania. Discoteca. Karaoke.

3 o 17  juliol > 2.300 € 
Residència PC 2 setmanes 
El programa acaba el 30/7 
– 
trasllats aeroport o estació tren a/t  
– 
> 20 classes setmanals de francès.  
> 4 sessions (1h 30m) de surf/setmana 
> 1 excursió mig dia/setmana. 1  
> 1 excursió dia sencer/setmana. 1 

> Activitats de tarda i vespre. 

1 excursions mig dia/setmana: 1  
Hendaya. Bayonne.

1 excursió dia sencer/setmana:1 

Biarritz. Saint Jean de Luz. 

Activitats de tarda i vespre1  
Esports. Pilota basca. Caiac de mar. 
Escalada. Ràfting. Mini-golf. Surf. Visites 
locals. Pícnics. Jocs. Bitlles. Cinema.

Un programa a la increïble ciutat 
de Biarritz on, a més de fer unes 
molt bones classes de francès, 
tindràs l’oportunitat de fer 4 
sessions de surf per setmana i tot 
un seguit d’activitats esportives i 
excursions per la zona amb noies 
i nois d’arreu del món. 

FRANCÈS | FRANÇA

FRANCÈS | FRANÇA

3.743 habitants 
125 Km a l’est de Ginebra

1CHF = 0,89 €

Montpellier és una de les 
ciutats més importants del 
sud de França. Durant l’estiu 
veuràs les cafeteries de la im-
pressionant plaça de l’Òpera 
plenes de gent divertint–se. 
Gaudiràs passejant pels car-
rers ben conservats del barri 
antic o pel nou barri d’Antigo-
ne, projectat per Ricard Bofill. 
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programes
en família

Estades pensades per participants que busquen major autonomia. 
És important no tenir un concepte apriorístic sobre la família. Algu-
nes ho són en el sentit tradicional, però d’altres són monoparentals, 
tenen diversos orígens i la majoria tenen altres estudiants a casa. 
Més que una immersió, és una oportunitat única d’enriquiment 
personal. La distància entre el centre i la família varia.

19 o 26 juny; 3, 10, 17 o 24 juliol >  
1.690 €  
Residència PC 2 setmanes  
Setmana extra + 750 €  
Finalitza en dissabte. Acaba el 6/8. 
Nivell: A0 a B2 
– 
trasllats a/t aeroport FRA
–
> 20 classes setmanals d’alemany.
> 1 excursió mig dia setmana. 1 

> 1 excursió dia sencer/setmana. 1

> Activitats de tarda i vespre. 1

1 excursió mig dia/setmana: 1 
Erbach, Darmstad, Aschaffenburg. 

1 excursió dia sencer/setmana:1 
Frankfurt, Heidelberg, Wurzburg. 

Activitats de tarda i vespre:1 
Visites a la ciutat. Activitats esportives. 
Cinema. Natació. Nits temàtiques. 
Tallers. 

Höchst
Camp

Höchst 
Residència
8 a 14 anys

ALEMANY | ALEMANYA

23 juliol al 6 agost > 1.470 €  
Residència PC 2 setmanes 
– 
trasllats a/t aeroport MUC (horaris 
restringits). 
– 
> 20 classes setmanals d’alemany. 
> 1 excursió mig dia/setmana. 1 
> 1 excursió dia sencer/setmana. 1 
> Activitats de tarda i vespre. 1

1 excursió mig dia/setmana: 1 
Múnic (visitant l’estadi del Bayern i 
BMW World).

1 excursió dia sencer/setmana:1 
Inzell. Frontera austríaca. Salzburg 
 
Activitats de tarda i vespre:1  
Tir amb arc. Escalada. Equilibri. 
Esports: bàsquet, futbol, natació, tennis, 
frisbee i voleibol. A la nit, tot el cam-
pament es reuneix per fer barbacoes, 
fogueres, passejades nocturnes i fins i tot 
un cinema a l’aire lliure

Bavària 
Residència
10 a 16 anys

Camp
Inzell
ALEMANY | ALEMANYA

19 o 26 juny; 3, 10, 17, 24 o 31 juliol > 
1.890 €  
Residència PC 2 setmanes 
Setmana extra + 840 €  
Finalitza en diumenge. Acaba el 14/8.
Nivell: A1 a C2 
–
> 20 classes setmanals d’alemany.
> 1 excursió dia sencer/setmana. 1

> Activitats de matí i vespre. 1

1 excursió mig dia/setmana: 1  

Potsdam. Sachsenhausen. Illa dels 
Faisans.

Activitats de tarda i vespre:1  
Visites a la ciutat. Natació. Festes. Pati-
natge. Barbacoa. Discoteca. Compres. 
Passejos en bici. Karaoke. Barbacoa. 
Cinema. 

German 
& Urban Arts 
Berlin

Berlín
Residència
16 a 18 anys

ALEMANY | ALEMANYA

La residència de Höchst es tro-
ba en un antic monestir que 
ara es fa servir com a centre 
de convencions. A l’estiu, es 
transforma en la seu perfecta 
per a un campament d’estiu 
on aprendre i practicar un 
munt d’alemany i divertir-se 
amb les activitats més di-
verses. Höchst es troba a 55 
minuts al sud de Frankfurt. 

Com interpreto alguns apartats del catàleg?
1 Les activitats i excursions es poden cancel·lar o canviar per d’altres.
2 L’assistència de monitors es produirà sempre que s’inscriguin un mínim de 10 estudiants.
3 El preu inclou les sortides des de l’aeroport de Barcelona.

En aquests programes,inscriu-te 
directament al centre o bé confia 
en la nostra gestió (+375 €, amb 
assegurança inclosa) 
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The 
Gate
House
ANGLÈS | GRAN BRETANYA

– 
Robòtica > + 270€ /setmana 
Equitació > + 390 € /setmana 

3 juliol al 17 juliol > 3.190 € 
Família PC 2 setmanes 

3 juliol al 24 juliol > 3.990 € 
Família PC 3 setmanes

17 juliol al 31 juliol > 3.040 € 
Família PC 2 setmanes 
– 
avió a/t + taxes 3 
trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2 

– 
> 20 sessions setmanals d’anglès. 
> 2 excursions mig dia/setmana. 1  

> 1 excursió dia sencer/setmana. 1  

> Activitats de tarda i vespre. 1

2 excursions mig dia/setmana: 1 

Juniors: estels a Dartmoor. Splash-
downs. Torquay. 

Young Adults: Splashdowns. Exeter. 
Laser Tag. Dartmoor National Park. 
Adrenaline Trampoline.

1 excursió dia sencer/setmana: 1 
Juniors: Exeter. Woodlands. Plymouth. 

Young Adults: Bigbury Beach. Looe 
(Cornwall), Dartmouth. 

Activitats de tarda i vespre1  
Esports: tennis, bàdminton, bàsquet... 
Ioga. Taller d’art. Natació. Percussió. 
Festes amb música en directe.

La Jersey Junior School (12 i 13 anys) 
és la Saint George Preparatory School, a una 
petita població de 5.000 habitants. 

El Highlands College (14 a 17 anys) es troba 
a Saint Helier, la ciutat principal de l’illa. 

Totnes és un poble únic, situat al cor de 
Devon, al mig del camp anglès, de gran 
cultura bohèmia i artística, amb un espec-
tacular mercat a la plaça del poble que es 
fa cada dissabte.

L’escola, fundada fa més de 30 anys, està 
situada al centre de Totnes, en un preciós 
edifici històric construït al segle XVI. De 
fet, una de les aules es troba dins la torre 
el rellotge al carrer principal de Totnes.

2 juliol al 16 juliol > 2.860 € 
Família PC 2 setmanes 

2 juliol al 23 juliol > 3.810 € 
Família PC 3 setmanes
–
avió a/t + taxes 3
trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2 
– 
> 15 classes setmanals d ’anglès. 
> 1 visita local mig dia/setmana.1 
> Activitats de tarda i vespre.1

1 visita local mig dia/setmana: 1 

Zoo. Elisabeth Castle. Adventure Park.

Activitats de tarda1  
(nois i noies de 12 i 13 anys) 
Caiac. Bitlles. Jocs de platja. Aventura. 
Paddle surf. Compres i visita a la ciutat...

Activitats de tarda i vespre1  
(nois i noies de 14 a 17 anys) 
Volta RIB platja. Túnels de guerra.  
Caiac. Compres. Banana platja. Futbol. 
Surf. Paddle surf. Tennis. Aventura. 
Bitlles. Jocs platja. Paintball. 
Dijous de 19h a 21:30h > Festa barbacoa.  
Dimarts, dimecres i divendres de 
18:30 h a 21/22 h > Discoteca. Cinema. 
Esports. Creuer amb vaixell a la posta 
de Sol. 

Jersey 
Island

St. Helier / St. Aubin
Jersey Island  
Família
12 i 13 anys – 14 a 17 anys

Totnes, Devon
Família
Juniors 11 a 14 anys 
Young Adults 15 a 17 anys 

ANGLÈS | JERSEY ISLAND

100.000 habitants 
56 km de Saint Malo (França) 8.000 habitants 

330 Km sud-oest de Londres

1 GBP = 1,18 € 1 GBP = 1,18 €
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4 juliol al 17 juliol > 3.170 €  
Família PC 2 setmanes

4 juliol al 24 juliol > 3.995 €  
Família PC 3 setmanes 
–
avió a/t + taxes 3
trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2 
–
> Campament d’aventura amb nois i 
noies irlandesos
 > 1 excursió dia sencer/setmana 1

1 excursió dia sencer/setmana: 1

Belfast. Ballycastle & Portrush. 

5 juliol al 19 juliol > 2.710 € 
Família PC 2 setmanes 

5 juliol al 26 juliol > 3.440 € 
Família PC 3 setmanes

5 juliol al 2 agost > 4.030 € 
Família PC 4 setmanes

26 juliol al 9 agost > 2.560 € 
Família PC 2 setmanes

26 juliol al 16 agost > 3.400 € 
Família PC 3 setmanes
–
avió a/t + taxes 3 
trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2 
–
> 20 sessions setmanals d’anglès. 
> 1 excursió mig dia/setmana. 1  

> 1 excursió dia sencer/setmana. 1  

> Activitats de tarda i vespre. 1

1 excursió dia sencer /setmana: 1

Londres. Brighton. Canterbury. 

1 excursió extra de dia sencer: 1 

Londres o Hastings.

Activitats de tarda i vespre1 
Esports diversos: vòlei, bàsquet, tennis, 
futbol, rugbi, bàdminton, criquet. 
Piscina. Percussió amb el cos. Tennis 
taula. Taller artístic. Passejos guiats per 
la ciutat. Discoteca. Jocs. Karaoke. 

1 excursió mig dia/setmana: 1

Dublín: Dublin city orientation.Trinity 
College & The Book of Kells. St. Pa-
trick’s Cathedral. James Joyce Walking 
Tour. Georgian Walking Tour. Dublin 
Zoo & Phoenix Park. GPO Witness 
History. EPIC Museum.

1 excursió dia sencer/setmana: 1

Belfast. Glendalough & Bray. Kilkenny.

Activitats de tarda i vespre1 
Esports: vòlei, bàdminton, bàsquet, 
futbol, etc. Frisbee. Ping-pong. Piscina. 
Jocs. Competicions esportives. Dublin 
night. Discoteca. Karaoke. Cinema. 

3 excursions mig dia /setmana: 1 
Beckenham walking tour. Greenwich. 
Londres: Science Museum. Carnaby 
Street. British Museum. Camden Town. 
Oxford Street. Hyde Park. Tate Modern.

1 excursió dia sencer /setmana: 1 
Canterbury. Brighton. Cambridge. 
Windsor. 

Activitats de tarda i vespre1  
Bàdminton, bàsquet, futbol, vòlei. 
Piscina. Bitlles. Mini-golf. Competici-
ons esportives internacionals. Debat. 
Karaoke. Laser Tag. Concursos. Games 
night. Cinema. Discoteca.

3 juliol al 17 juliol > 3.030 €  
Família PC 2 setmanes

3 juliol al 24 juliol > 3.670 €  
Família PC 3 setmanes 
–

avió a/t + taxes 3 
trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2 

–

> 20 classes setmanals d ’anglès. 
> 3 excursions mig dia/setmana.1 
> 1 excursió dia sencer/setmana.1 
> Activitats de tarda i vespre.1

Eastbourne
College
Eastbourne, East Sussex
Família
13 a 17 anys

ANGLÈS | GRAN BRETANYA

Beckenham
Centre
Londres 
Família
14 a 17 anys

ANGLÈS | GRAN BRETANYA

Griffith 
College

Strangford
Adventure

Dublín
Família 
10 a 13 anys/ 14 a 17 anys

ANGLÈS | IRLANDA 

Irlanda del Nord
Família 
10 a 16 anys

ANGLÈS | IRLANDA 

26 juny al 10 juliol > 2.570 € 
Família PC 2 setmanes 

26 juny al 17 juliol > 3.450 € 
Família PC 3 setmanes 

26 juny al 24 juliol > 3.790 € 
Família PC 4 setmanes 

3 juliol al 17 juliol > 2.760 € 
Família PC 2 setmanes 

31 juliol al 14 agost > 2.760 € 
Família PC 2 setmanes
–
avió a/t + taxes 3
trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2 
–
> 20 classes setmanals d’anglès
> 1 excursió mig dia/setmana.1

> 1 excursió dia sencer/setmana. 1

> Activitats de tarda i vespre. 1

Un programa únic que combina dos grans eixos:

1. El campament: Amb nois i noies de la zona. De dilluns 
a divendres de 10h a 16h en unes magnífiques instal·la-
cions a la riba del llac Strangford, faràs caiac al mar, 
tir amb arc, rutes d’orientació, rocòdrom, piragüisme, 
coastering, sortides en vaixell, jocs d’equip, bicicleta de 
muntanya i molt més.

2. La família: Integrant-te amb una família local apren-
dràs moltes coses sobre la zona i practicaràs molt anglès.

1 GBP = 1,18 € 1 GBP = 1,18 €
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Brooklyn,
Nova York

Brooklyn, New York
Família 
13 a 17 anys

San
Diego

San Diego, Califòrnia
Família 
15 a 19 anys

29 juny al 20 juliol > 4.250 €  
Família PC 3 setmanes 
– 
avió a/t + taxes 3 
trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2 

–
> 20 classes setmanals d’anglès + 5 
   classes d’anglès pràctic fora de l’aula
> 3 excursions mig dia/setmana.1 
> 1 excursió dia sencer/setmana.1

> Activitats de tarda i vespre.1

3 excursions mig dia /setmana: 1 
Festa en vaixell al llac Ontario. CN 
Tower. High Park. Art Gallery (AGO). 
Harbourfront. Royal Ontario Museum. 
Eaton Centre. Casa Loma. Toronto 
Islands. 

1 excursió dia sencer/setmana: 1

Wye Marsh. Treetop Trekking. Cascades 
del Niàgara. Wonderland.

Activitats de tarda i vespre1

Bàsquet. Futbol. Gimnàstica. Zumba. 
Estampació de samarretes. Discote-
ca. Jocs. Visites culturals. Ripley’s 
Aquarium. Festivals. Karaoke. Cinema. 
Magic Show

Àrea de
Toronto

Toronto, Ontario
Família 
15 a 19 anys

ANGLÈS | ESTATS UNITS ANGLÈS | ESTATS UNITS ANGLÈS | CANADÀ

4 juliol al 17 juliol > 2.940 €  
Família PC 2 setmanes

4 juliol al 24 juliol > 3.590 €  
Família PC 3 setmanes
–
avió a/t + taxes 3 
trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2 
– 
> Integració en família
> 2 excursions dia sencer 1

> 2 visites a llocs d’interès/setmana 1 

2 excursions dia sencer amb tot el 
grup1

Giants Causeway & Carrick-a-Rede. 
Grianán Ailigh & Letterkenny. Derry.

4 juliol al 17 juliol >2.820 €  
Família PC 2 setmanes

4 juliol al 24 juliol > 3.290 €  
Família PC 3 setmanes 
–
avió a/t + taxes 3 
trasllats aeroport a/t 
monitor/a de vol 2 
–
> Integració en família
> 1 excursió dia sencer/setmana amb  
   la família.1

> 2 visites/activitats de mig dia per        
   setmana amb la família.

Ireland 
Immersion
Plus

Donegal, Co Donegal
Família
12 a 17 anys

Irlanda
Família
12 a 17 anys

Donegal
Camp
ANGLÈS | IRLANDA 

ANGLÈS | IRLANDA 

Un programa exclusiu que 
realitzem a la increïble zona 
de Donegal, al nord-oest del 
país. Es tracta d’un progra-
ma d’immersió en família 
que es pot combinar amb 
dues visites setmanals a llocs 
d’interès de la zona amb la 
pròpia família; amb equitació 
amb la pròpia familia o en 
un picador local; o amb un 
campament de surf o vela 
de 10/12 h per setmana amb 
nois i noies de la zona.

Un programa d’immersió to-
tal per aquelles noies/aquells 
nois que volen formar part 
d’una família irlandesa. 
El programa incorpora a més 
un dia complet i dos mig dies 
de visites i excursions amb la 
família. 

* En el cas de l’opció de descobriment 
de la zona i d’equitació, a la família hi 
haurà un noi o noia de l’edat del parti-
cipant o semblant. En l’opció de surf o 
vela no serà així ja que el/la parti-
cipant passa part del dia amb nois i 
noies de la seva edat al campament.

– 
Surf 8 hores > +220€/setmana 
Equitació10/12 hores campament amb 
noies i nois locals > + 240€/setmana 
Vela 10/12 hores campament amb noies 
i nois locals > + 310€/setmana 

 
Allotjament a una granja > inclòs en 
el preu.  
Equitació  > inclòs en el preu. 

1 $ = 0,89 €  /  1 CAD = 0,70 €

10 juliol a l’1 agost > 5.180 €  
Família PC 3 setmanes
–
avió a/t + taxes 3 
trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2 

–
> Abonament de transport urbà. 
> 15 classes setmanals d’anglès en  
  diferents llocs de la ciutat. 
> 5 excursions mig dia/setmana. 1

> Excursions dia sencer. 1

5 excursions mig dia/setmana. 1

Brooklyn Heights/Brooklyn Bridge. 
Bushwick. Central Park South/North. 
Top of the Rock, Empire State Building, 
Ground Zero & One World Observatory, 
Times Square. Coney Island, Boat 
Cruise, ruta en bicicleta a Central Park, 
esports. Museum of Natural History, 
The MET, The MoMA, Guggenheim. 
compres al SOHO, jocs al parc, bitlles, 
High Line i sopar a un restaurant.

Excursions dia sencer. 1 

Estàtua de la Llibertat i Ellis Island. 
Jersey Gardens Outlet. Theatre District 
& Broadway Show. Bronx Zoo. 

2 juliol al 24 juliol > 5.110 €  
Família PC 3 setmanes
– 
avió a/t + taxes 3 
trasllats aeroport a/t 
monitor/a acompanyant 2 
–
> Abonament de transport urbà
> 15 classes setmanals d’anglès 
> 2 excursions mig dia/setmana. 1

> 2 excursions dia sencer. 1

> Excursió a Los Angeles i sopar 
  d’acomiadament.
> Activitats de tarda i vespre. 1

2 excursions mig dia /setmana: 1 
Seaport Village. Fashion Valley. Ocean 
Beach. Coronado. La Jolla. Mission 
Beach. Old Town.

1 excursió dia sencer/setmana: 1

Universal Studios. San Diego Zoo.

Excursió a Los Angeles i sopar temà-
tic d’acomiadament.

Activitats de tarda i vespre1 
La majoria d’activitats de tarda són les 
excursions i visites previstes. També 
vòlei platja, festes a la platja, passejades, 
bitlles, compres, etc.
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3, 10, 17, 24, 31 juliol o 7 d’agost > 
1.830 €  
Família PC 2 setmanes  
Setmana extra + 820 € 
El programa acaba el 20/8
–
trasllats estació tren a/t 
–
> 20 classes setmanals de francès. 
> 1 excursió mig dia/setmana. 1  

> 1 excursió dia sencer/setmana. 1 

> Activitats de tarda i vespre.

Excursions previstes: 1

Sète, Grotte de Clamouse.  
Saint–Guilhem–le–Désert.
Avinyó. La Camarga. Pont du Gard.

Activitats de tarda i vespre1  
Tennis. Bàsquet. Futbol. Vòlei. Tennis 
taula. Jocs a la platja. Barbacoa. Tallers. 
Photomania. Discoteca. Karaoke.

Montpellier 
camp d’été

Montpellier
Família 
11 a 16 anys 

FRANCÈS | FRANÇA

3, 10, 17, 24, 31 juliol  > 1.765 €  
Família PC 2 setmanes  
El programa finalitza en dissabte 
El programa acaba el 13/8
–
trasllats aeroport Niça a/t
–
> 20 classes setmanals de francès. 
> 1 excursió mig dia/setmana. 1  

> 1 excursió dia sencer/setmana. 1 

> Activitats de tarda i vespre.

Excursions previstes: 1

Monaco. Antibes. Vieux Nice. Eze. 
Saint Tropez. Cannes. Menton. 

Activitats de tarda i vespre1 
Tallers de teatre. Curs de hip hop. Arts 
marcials. Vòlei. Futbol. Bàsquet. Patins. 
Caiac. Cinema. Visites en petits grups. 

Nice  
été

Niça
Família
12 a 17 anys

FRANCÈS | FRANÇA

26 juny, 3, 10, 17, 24 juliol > 2.120 € 
Família PC 2 setmanes 
El programa finalitza en dissabte 
El programa acaba el 6/8 
–
> 20 classes setmanals de francès. 
> 4 sessions (1h 30m) de surf/setmana
> 1 excursió mig dia/setmana. 1 
> 1 excursió dia sencer/setmana. 1

> Activitats de tarda i vespre. 

1 excursió mig dia/setmana: 1 
Hendaya. Bayonne.

1 excursió dia sencer/setmana:1 

Biarritz. Saint Jean de Luz. 

Activitats de tarda i vespre1 
Esports. Pilota basca. Caiac de mar. Esca-
lada. Ràfting. Mini-golf. Surf. Visites locals. 
Pícnics. Jocs. Bitlles. Cinema.

Biarritz  
surf camp

Biarritz 
Família
16 i 17 anys

FRANCÈS | FRANÇA

–
Família voluntària
14–18 anys

ANGLÈS | ESTATS UNITS

Família Voluntària

En aquests programes, inscriu-te 
directament al centre o bé confia 
en la nostra gestió (+375 €, amb 
assegurança inclosa) 

 1 $ = 0,89 € 

La teva família. Formaràs part de la 
seva vida quotidiana, i per això has de 
ser un noi o una noia força independent.

2 excursions dia sencer 1 
Chicago. Dia de compres (mall).

Els participants passen dies 
íntegrament amb les famílies 
i es fan dues excursions en 
grup de gran interès.

Àrea de Nova York

–  
Total Immersion Plus

Milwaukee

La teva família et sorprendrà i podràs 
comentar–los les incidències del dia. 
Has de ser conscient que formaràs 
part de la seva vida quotidiana, i per 
això has de ser un noi o una noia força 
independent.

La immersió total en una 
família voluntària és l’opció 
ideal per aquells que bus-
quen una integració al país i 
l’idioma. 

– 
Total Immersion
29 juny al 28 juliol > 3.480 €  
Família PC 4 setmanes

5 excursions dia sencer 1 
Nova York. Dia de platja. Partit beisbol. 
Parc d’Atraccions. Compres a un mall.

5 activitats en grup 1 
Festes. Visites d’interès. Barbacoes. 
Platja. Esports.

Els participants passen dies 
íntegrament amb les famílies 
i no es fan trobades acadèmi-
ques, que se substitueixen per 
activitats i visites.

– 
Immersion Plus
29 juny al 28 juliol > 3.500 €  
Família PC 4 setmanes

Trobades d’anglès 
4 excursions dia/sencer 1 
Nova York. Dia de platja. Partit beisbol. 
Parc d’Atraccions. Compres a un mall.

Activitats de tarda i vespre1  
Welcome & Farewell party. Bitlles. 
Pícnics. Visites locals. Piscina. Barbacoa. 

La integració en família és 
el punt més important però 
aquesta s’alterna amb una 
sèrie de trobades acadèmi-
ques.

–  
Academic Project
29 juny al 28 juliol > 3.990 €  
Família PC 4 setmanes

10 juliol a l’1 agost >  4.150 €  
Família PC 3 setmanes
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Augsburg: A tan sols 30 minuts en tren 
de Múnic, la vida a Augsburg és molt 
més tranquil·la. Un viu en cada racó la 
seva increïble història ja que va ser punt 
de reunió d’arquitectes, músics i pintors 
durant el Renaixement. 

Nuremberg: A l’Edat Mitjana Nurem-
berg hauria estat el destí de moda ja 
que en aquesta època era una de les 
metròpolis comercials més riques i 
belles d’Europa. 

Colònia: 632 anys van transcórrer 
fins que va finalitzar la construcció de 
la Catedral de Colònia, una veritable 
atracció. Els seus voltants estan plens de 
carrerons amb restaurants i cafès. 

Berlín, la capital d’Alemanya, és una 
de les ciutats més fascinants d’Europa.
Nivell: A1 a C1. 

Dates d’inici Augsburg: 
19 o 26 juny; 3, 10, 17, 24 o 31 juliol; 
7 o 14 agost > 1.500 € 
Família PC. 2 setmanes 
Setmana extra + 700 € 
El programa finalitza en dissabte 
El programa acaba el 27/8

Dates d’inici Colònia o Nuremberg 
19 o 26 juny; 3, 10 o 17 juliol > 1.500 € 
Família PC. 2 setmanes 
Setmana extra + 750 € 
El programa finalitza en dissabte  
El programa acaba el 30/7

Dates d’inici Berlín 
19 o 26 juny; 3, 10 o 17 juliol > 1.400 € 
Família PC. 2 setmanes 
Setmana extra + 700 € 
El programa finalitza en dissabte 
El programa acaba el 30/7 

Immersion  
totale

Inici de curs –
escola francesa

El programa 
Per aquells nois o noies que busquen una immersió total en 
l’idioma i la cultura francesa. Els participants s’integraran en 
el dia a dia de la seva família d’acollida en una de les àrees de 
França escollides, normalment en zones residencials de vida 
molt segura. 

Prèviament hauran omplert un dossier que s’envia a les 
coordinadores de zona i s’escullen dues zones per ordre de 
preferència.Occitània. Toulousse, Castres, Montpellier, Nîmes. 
Aquitània. Burdeus, Arcachon, Bayonne, La Rochelle. 
Bretanya/País del Loira/Normandia. Rennes, Saint-Malo, 
Vannes, Nantes, Rouen, Caen. 
Alvèrnia/Rhone Alpes. Lyon, Valence, Montélimar, Cler-
mont-Ferrand.

El programa 
No hi ha una manera més forta de submergir-se en una altra 
cultura que viure amb una família local. Si, a més, vas al cole 
amb nois i noies francesos durant unes setmanes, aleshores 
parlem de la màxima immersió possible.

Les famílies amfitriones són tan diverses com els nostres 
participants i han estat seleccionades pels coordinadors/es 
locals del programa.

Pel que fa a la immersió a la secundària francesa, aquesta pot 
ser en escoles públiques o privades (sense possibilitat d’elec-
ció). Els/les estudiants faran classe cinc dies per setmana 
generalment de 8h a 17h o 18h.

Depenent de la seva edat, els estudiants es matricularan a 
Troisième (14-15 anys) o Seconde (15-16 anys). Entre les as-
signatures més habituals hi haurà literatura francesa, llengües 
estrangeres, història, matemàtiques, economia i ciència.  
Els estudiants es poden ubicar a qualsevol lloc França.

1 setembre al 17 setembre > 1.365 €  
Família PC 2 setmanes

1 setembre a l’1 d’octubre > 2.070 €  
Família PC 4 setmanes

1 setembre al 15 octubre > 2.370 €  
Família PC 6 setmanes 
– 
Trasllats a/t des de l’aeroport o estació 
de tren més propera. 
– 
> Allotjament en família PC 
> Immersió en una escola de secundària

26 juny; 3, 10, 17, 24 o 31 de juliol;  
7 o 14 d’agost >  
Família PC 2 setmanes > 1.500 € 
Família PC 3 setmanes > 1.945 € 
Família PC 4 setmanes > 2.225 € 
– 
El programa finalitza en dissabte 
El programa acaba el 28/8 
– 
Trasllats a/t des de l’aeroport o estació 
de tren més propera.
–
> Inmersión total en família PC 
> 1 excursió setmanal amb la família
> Assistència coordinador/a local

Augsburg, 
Nuremberg, 
Colònia,  
Berlín.

–
> Abonament de transport urbà
> 20 classes setmanals d’alemany
> 1 excursió dia sencer/setmana
> 4 activitats setmanals de tarda i vespre

–
Suplements: 
Transfer MUC / CGN / NUE / BER > + 75 €/trajecte  
Habitació individual > + 150 €/setmana 
Menors no acompanyats > 35 €/trajecte

Alemanya 
Família
14 a 17 anys

ALEMANY | ALEMANYA

FRANCÈS | FRANÇA. FRANCÈS | FRANÇA.

França
Família
13 a 18 anys

França 
Família
14 a 16 anys

Inscriu-te directament al centre o bé 
confia en la nostra gestió (+375 €, amb 
assegurança inclosa)
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C A N A D À 

“No se m’acut millor ma-
nera de passar l’estiu que 
estar en un campament al 
costat del llac i practicant 
esports aquàtics, ioga, 
escalada, hípica ... i riure 
sense parar.”
Onondanga Camp  
Camp Kandalore  
CANADÀ. Ontario  
Cabin 6 a 17 anys 

Dos dels campaments més presti-
giosos de Canadà. Amb un 85% de 
participants canadencs i un 15% de la 
resta de món. Són dos campaments 
històrics. Onondaga ja ha fet 104 anys i 
Kandalore fa 75 anys que s’organitza.

G R A N  B R E TA N YA 

Si el que mires a Netflix 
són els documentals 
d’animals, aquest és el teu 
programa.
Anglès + zoologia, veterinària i cura 
d’animals 
Animal Care  
Lewes 
Residència 13 a 16 anys 

15 hores setmanals d’anglès amb ni-
vells d’elemental a avançat + 7’5 hores 
especialitzades en el món dels animals: 
anàlisi de la seva salut; amfibis i inver-
tebrats; cura d’animals i alimentació; 
coneixement i formes d’agafar als  
rèptils, els conillets d’índies i els amfi-
bis; presentacions en grup ...

G R A N  B R E TA N YA 

Calça’t les botes i sigues, 
durant dues setmanes, 
una veritable estrella del 
futbol. 
Futbol professional a l’escola del 
Manchester City. Nois i noies. 
Manchester City Football 
Language School  
Residència 9 a 13 anys /14 a 17 anys 

Un programa excepcional, completa-
ment especialitzat en futbol, amb seu 
al centre d’entrenament futbolístic 
més complet del món i amb la garantia 
d’un dels equips més rellevants a nivell 
mundial.

G R A N  B R E TA N YA 

Classes top vivint a  
Londres
Kensington Park School 
Londres 
14 a 17 anys

Enginyeria i computació. Art i 
disseny. Business. Actuació. Dret, 
política i relacions internacionals. 
Medicina. 
Durant dues setmanes permet als par-
ticipants internacionals practicar 
anglès, millorar el seu nivell i adquirir 
un munt de coneixements en l’àrea de 
la seva elecció. Amb professors espe-
cialitzats i professionals de l’àrea esco-
llida. L’allotjament, la Princess Beatri-
ce House, és realment espectacular.

I R L A N D A  D E L  N O R D 

Viu una autèntica immer-
sió en família amb un noi o 
noia de la teva edat.
Northern Ireland Discovery 
Família 11 a 17 anys

Un programa d’integració total en 
família que permet als participant in-
tegrar-se en el dia a dia d’una família 
del nord d’Irlanda, practicar un munt 
d’anglès i conèixer llocs veritablement 
espectaculars de la zona. 

G R A N  B R E TA N YA .  I R L A N D A .  
A L E M A N YA .  F R A N Ç A 

Classes particulars i im-
mersió absoluta a casa del 
professor/a. Pel teu comp-
te o amb un amic, amiga o 
familiar.
Viure i estudiar a casa del  
professor/a. 
Família +14 anys

Un programa excepcional on es viu 
una autèntica immersió, vivint a casa 
d’un professor/a, integrant-se en la 
seva vida familiar i social. Classes 
particulars, visites i pràctica de 
l’idioma constant. Famílies especialit-
zades en aquest tipus de programa per 
a adolescents. Es pot fer el programa 
individualment o en companyia d’un 
amic, amiga o familiar.

P O R T U G A L 

Surfejar a la millor zona 
de Portugal: la Costa da 
Prata.
Surf Camp 
Residència 10 a 17 anys

Cada dia, els instructors de l’escola 
de surf trien els llocs més segurs i els 
millors moments perquè els surfistes 
aprenguin i millorin en condicions 
òptimes. Tot i que el temps d’instruc-
ció és flexible, les classes duraran una 
mitjana de tres hores cada dia.

 
 

F R A N Ç A 

Un programa “Premium” 
a la Costa Blava, amb les 
millors activitats i una 
residència espectacular.
Antibes/Juan-les-Pins 
Residència 8 a 11 anys/12 a 17 anys

Un programa de francès i activitats 
amb noies i nois d’arreu del món. La 
seu és una de les zones més cool i 
boniques de França. L’allotjament és 
magnífic i les activitats espectaculars. 
El programa de 8 a 11 anys té un equip 
especialitzat.

E S TAT S  U N I T S 

La teva aventura somiada 
a Califòrnia viatjant, fent 
surf i acampant amb  
adolescents americans. 
Teen Trips. California Bold 
San Francisco-San Francisco  
Ruta 14 a 16 anys 

Dotze dies per descobrir la veritable 
vida americana. Classes de surf a 
Stinson Beach; rutes a peu per Big 
Sud, Yosemite i les sequoies gegants; 
caiac de mar a Monterrey; campament 
a la platja. San Francisco. Universitat 
de Stanford. Voluntariat.

 
E S T A T S  U N I T S 

Sigues tota una universi-
tària o universitari a  
Boston: programant, 
dissenyant moda o entrant 
en el món de l’animació 
segons els teus interessos. 
Cats Academy  
EUA. Boston  
Residència 14 a 18 anys 

STEM: Aprendre el funcionament de 
la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i 
les matemàtiques en el món real.  
Il·lustració i animació: Saber el què fa 
bona a una història visual i desenvolu-
par habilitats artístiques.  
Moda i tèxtil: Conceptualitzar, dissen-
yar i il·lustrar una col·lecció de moda.

programes 
singulars

Pots contractar directament 
amb l’organitzador estranger 
gran part de les nostres 
propostes individuals de 
joves. Però si prefereixes 
no tenir feina i estalviar-te 
maldecaps, fes que nosaltres 
t’ho gestionem tot amb un 
cost raonablement baix (375€ 
sigui quina sigui la durada).

Els 375 € inclouen:
- Gestió d’inscripció.
- Assegurança mèdica, 

accidents, pèrdua i retard 
d’equipatge, així com de res-
ponsabilitat civil individual.

- Gestió del pagament en divisa.
- Atenció prèvia al viatge, pels 

nostres assessors educatius.
- Comunicació amb l’organitza-

dor del programa a l’estranger 
per a qualsevol petició.

- Contractació del programa 
amb nosaltres, sota l’empara 
de la llei espanyola (amb la 
corresponent seguretat legal 
que això comporta).

Més informació, dates i preus a la nostra web
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Estats Units
El pas somiat.
Un país tan gran i 
divers com tot un 
continent.

Regne Unit
El pas natural.
Bressol de l’anglès i 
el sistema educatiu 
més prestigiós del 
món.

Irlanda
El pas tranquil.
Un país amb pro-
funds arrelaments i 
habitants cordials i 
acollidors.

França 
Un pas rellevant.
Alemanya 
Un pas extraordinari.
Suïssa 
Un pas selecte.

Canadà
Un pas únic.
Respecte profund a 
les diferents identi-
tats i cultures.

––––––––
1 USD=0,85 € / 1 CAD=0,67 € / 1 £=1,17 € / 1CHF=0,93 €

Gran Bretanya
Escola Pública
–
3r, 4t ESO i Batxillerat
Família
14 a 17 anys
Any (+16 anys): des de 23.450 €
Term: 9.300 €

Escola Privada
–
Primària, ESO i Batxillerat
Residència
6 a 18 anys
Any: entre 35.000 € i 60.000 €
Trimestre: des de 12.500 €

Estats Units
Escola Pública 
_ 
(subvencionada) 
Visat J1
–
4t ESO, 1r i 2n Batxillerat
Família Voluntària
15 a 18 anys
–
Any: 11.980€
Semestre: 8.100€

Escola Pública 
– 
(elecció preferències i/o zona) 
Visat F1
–
3r i 4t ESO, 1r i 2n Batxillerat
Família
Elecció de preferències: clima, esports, etc.
14 a 18 anys
–
Any: 20.100 € 
Semestre : 13.930 €

Escola Privada 
–
Middle & High School 
Visat F1.
–
Primària, ESO i Batxillerat
Residència o Família
11 a 18 anys.
–
Any entre: 25.000 $ i 70.000 $
Semestre: de 15.000 $ a 40.000 $

Irlanda
Escola Pública 
State school. 
–
ESO i Batxillerat
12 a 18 anys
–
Família
Any: entre 15.780 € i 16.280 € 
Trimestre: 
Term 1 (ag./des.) 8.270 €
Term 2 (gen./mar) 7.400 €
Term 3 (abr./maig) 6.100 €
–
Residència 
Any: entre 20.590 € i 24.290 €

Escola Privada 
–
ESO i Batxillerat
12 a 18 anys
–
Família
Any: entre 21.890 € i 26.290 €
Trimestre: entre 11.450 € i 13.870 €
–
Residència 
Any: entre 22.750 €

Canadà
Escola Pública  
– 
Districte escolar a escollir.
–
2n, 3r i 4t ESO, 1r i 2n Batxillerat
Elecció Districte Escolar (no escola)
Study Permit 
13 a 18 anys

Família 
Any: entre 17.330 € i 26.730 €
Semestre 1 : entre 9.440 € i 14.480 €
16 setmanes: entre 7.890 € i 10.590 €
12 setmanes: entre 6.450 € i 8.740 €

1 5 mesos
Residència 
Any: 23.980 €
Semestre (5 mesos) : 12.880 €
16 setmanes: 10.770 €
12 setmanes: 8.880 €

Escola Privada 
–
ESO, 1r i 2n Batxillerat
Study Permit (Any sencer)
Residència
11 a 18 anys
–
Any: entre 29.000 CAD i 53.000 CAD
Trimestre: des de 15.000 CAD

França, 
Suïssa & 
Alemanya

FRANÇA  
Escola Pública
–
3r, 4t ESO i Batxillerat
Família
14 a 17 anys
Any: 15.740€
Trimestre: 4t ESO: 7.510 €
Batxillerat: 8.950 €

Escola Privada
–
Primària, ESO i Batxillerat
Residència
6 a 18 anys
Any: entre 35.000 € i 60.000 €
Trimestre: des de 12.500 €

SUÏSSA 

Escola Privada
–
Primària, ESO i Batxillerat
Residència
6 a 18 anys
Any: entre 35.000 € i 60.000 €
Trimestre: des de 12.500 €

ALEMANYA 

Escola Pública
–
3r, 4t ESO i Batxillerat
Família
14 a 17 anys
Any: des de 12.300€
Trimestre: des de 6.200 €

Escola Privada
–
Primària, ESO i Batxillerat
Residència
6 a 18 anys
Any: entre 35.000 € i 60.000 €
Trimestre des de 12.500 €

curs 2022–23

Vola
Any escolar,
trimestre
i semestre
a l’estranger.
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els nostres camps 

Sostenibilitat i accesibilitat
Aïllament dels edificis. Cisternes amb 
doble polsador. Depuradora biològica. 
Enjardinament sostenible. Geotèrmia. 
Instal·lacions eficients. Piscina amb 
electròlisi salina. Reciclatge. Regulador 
de cabal. Camins i accessos adaptats. 
 

L’equipamient 
Els mòduls-casetes formen les diverses 
habitacions amb bany privat, el men-
jador i les sales d’activitats. Es troben 
disseminades al bosc, sense barreres 
arquitectòniques i estalvi energètic. 
L’equipament, inaugurat el 2011, és 
obra de l’prestigiós estudi d’arquitectura 
OAB.
Disposa de sistemes d’estalvi energètic.

La Viladoms House és 
un equipament soste-
nible, d’arquitectura 
contemporània i amb 
una extraordinària 
panoràmica de la mun-
tanya de Montserrat.

Espais
· 17 habitacions amb bany privat: 10 de  
  4 places, 3 de 6  i 4 de 8.
· Sala menjador.
· Aula d’educació ambiental.
· Dues sales d’activitats.
· Taules de ping-pong.
· Pista de bàsquet.
· Pista de vòlei.
· Zones verdes.
· Piscina.

Els Porxos forma part 
d’una gran finca de 
prats i boscos propis en 
ple paratge natural de 
les Guilleries i amb em-
barcador propi al pantà 
de Sau.

Viladoms House Els Porxos

Sostenibilitat i 
accesibilitat
Compta amb 
mesures de soste-
nibilitat com aïlla-
ment dels edificis, 
compostatge, cal-
dera de biomassa, 
reciclatge, piscina 
d’electròlisi salina 
i altres. La casa 
és totalment 
accessible.

Espais
·10 habitacions  
  amb un o dos  
  banys privats  
  segons mida: 1  
  de 4 places, 1 de  
  6, 4 de 8 i 2  
  de 10.
· Aules i sales  
  d’activitats
· WIFI
· Zones verdes i  
  jardins
· Instal·lacions  
  esportives
· Bosc
· Piscina
· Tirolina
· Embarcador 
  propi al pantà.

Dieta (Viladoms i Porxos) 
Tots els menús es basen en la dieta 
mediterrània. La instal·lació té la certifi-
cació AMED, promoguda per l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya, que 
identifica els serveis d’alimentació que 
segueixen els criteris de la dieta medi-
terrània. Es afavoreixen els productes de 
proximitat, ecològics i amb responsabili-
tat social. Es preparen menús especials 
per a persones al·lèrgiques, intolerants o 
vegetariana.
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La disposició de les classes és la 
següent:
1a sessió: a les 10h o a les 16h. 
Classwork 
Llengua i vocabulari..

2a sessió: a les 11h o a les 17h.
Active practice
Pràctica de l’idioma a través del teatre, 
manualitats, dinàmiques de grup, jocs de 
rol, etc.

3a sessió: a les 12h o a les 18h.
Here comes the show
Els/les nostres campers escollen una 
temàtica i un mitjà de comunicació que 
els interessa i creen el seu propi progra-
ma de televisió, de ràdio, de contingut 
visual, escrit o relatat. El dijous, l’últim 
dia de classe, presentaran el resultat a la 
resta de companys/es i ho gravarem.

 

Immersió en anglès  
i activitats professionals
Els British Summer Camps estan orga-
nitzats de tal manera que els/les nostres 
campers tinguin constants inputs per 
passar-s’ho d’allò més bé fent activitats, 
jocs i dinàmiques que trenquin amb la 
rutina de casa. Tot això complementat 
amb una total immersió en la llengua 
anglesa.

 
Horari
L’horari intenta seguir un equilibri diari i 
setmanal d’activitats pensades amb una 
mateixa estructura però diferent contin-
gut. Jocs i propostes sorpresa que els/
les nostres campers aniran descobrint 
dia a dia amb nosaltres.

Contingut
Les classes que fem als camps de British 
Summer, són coordinades per un/a 
professor/a nadiu/a. El grup és de 
màxim 12 campers. Les classes d’anglès 
es divideixen en 7 nivells que van des 
de l’elemental fins l’avançat (pre-advan-
ced).
Les classes tenen un eix vertebrador set-
manal que pot variar entre els següents 
temes: naturalesa i medi ambient; 
multiculturalitat; innovació i tecnologia; 
art, cultura i entreteniment. 

Sessions
Els/les alumnes fan 15 sessions setma-
nals de classes d’anglès, cada una de 
les quals té una durada de 50 minuts. 
Es distribueixen en 3 cada dia, matí o 
tarda, depenent del campament específic 
on el/la camper estigui inscrit. 

Pool time
Cada dia els participants podran gaudir 
de la piscina per fer una capbussada, 
nedar o jugar amb les amigues i amics 
amb la supervisió dels monitors/es.

Performance & 
Night activity
La nit és nostra! Les Night Activities 
són jocs/activitats que organitzem 
sempre després de sopar i que tenen 
com a objectiu fomentar la participació 
i la cohesió dels grups practicant anglès 
d’una manera divertida i amena.

Fridays for future
Los Fridays for Future neixen de la 
idea de la Greta Thunberg per dedicar 
un dia a la setmana a destacar, valorar i 
recordar la necessitat de cuidar el nostre 
planeta.
El repte és tan important, que hem vol-
gut que els nostres campaments s’unei-
xin a aquesta iniciativa d’una manera 
compromesa, activa i dinamitzadora.
Personatges, llegendes i històries faran 
d’aquest final de setmana, una jornada 
molt especial. Serà un dia sense classes, 
però molt educatiu. A partir de jocs, 
proves i dinàmiques diverses, els nostres 
campers hauran de treballar per acon-
seguir el seu objectiu. Serà un joc de 
rol on la naturalesa serà la conductora 
i els monitors i monitores, els/les guies. 
Treurem conclusions i ens solidaritzarem 
amb la causa del planeta on vivim.

Els/les nostres campers 
escollen una temàtica i un 
mitjà de comunicació que 
els interessa i creen el seu 
propi programa de televi-
sió, de ràdio, de contingut 
visual, escrit o relatat. El 
dijous, l’últim dia de clas-
se, presentaran el resultat 
a la resta de companys/es 
i ho gravarem.
 

teen camps
young &
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> Inclou, sense cost, la nit i els àpats de dissabte i la bugaderia.

26 juny al 2 juliol
3 al 9 juliol
10 al 16 juliol  
17 al 23 juliol 

Tallers i activitats que engloben un ventall 
immens de gustos i curiositats. Si ets un/a 
camper a qui li agraden tantes coses que 
no sap quin campament escollir, aquesta és 
l’opció perfecta.

VILADOMS  | 7 a 11 / 12 a 15 anys 

fun camp
Multiactivitats pro

(1 setmana)

 
650 € 
> Allarga la teva estada a 
2 o 3 setmanes. 

26 juny / 2 juliol
3 / 9 juliol
10 / 16 juliol  
17 / 23 juliol 

Un campament en el que gaudiràs cui-
nant noves receptes amb la precisió i les 
tècniques de la cuina creativa. Postres, 
mestres xocolaters i xocolateres ...

VILADOMS | 7 a 11 / 12 a 15 anys 

chef camp
Cuina creativa

(1 setmana)

 
820 € 
> Allarga la teva estada a 
2 o 3 setmanes.

26 juny al 2 juliol
3 al 9 juliol
10 al 16 juliol  
17 al 23 juliol 

Tècniques i habilitats relacionades amb la 
tecnologia, les ciències aplicades i la creati-
vitat, en la seva vessant més tècnica. És el 
campament ideal per a aquells/es als qui 
els hi agrada fer treballar el seu cervell.

VILADOMS | 7 a 11 / 12 a 15 anys 

brain camp
Innovació, creativitat i ciència

(1 setmana)

 
820 € 
> Allarga la teva estada a 
2 o 3 setmanes.

26 juny al 2 juliol
3 al 9 juliol
10 al 16 juliol  
17 al 23 juliol 

Un complet programa d’esports d’aven-
tura (amb totes les condicions tècniques 
i de seguretat) que complementarem 
amb una anàlisi més teòrica.

VILADOMS | 7 a 11 / 12 a 15 anys  

adventure camp
Esports d’aventura i natura

(1 setmana)

 
820 € 
> Allarga la teva estada a 
2 o 3 setmanes.

26 juny al 2 juliol
3 al 9 juliol
10 al 16 juliol  
17 al 23 juliol 

Destinat a aquells/es campers que 
gaudeixin amb el ball, i que vulguin 
aprendre, millorar i/o descobrir movi-
ments, mètodes i noves tècniques.

VILADOMS | 7 a 11 / 12 a 15 anys 

dance camp
Ball i moviment

(1 setmana)

 
780 € 
> Allarga la teva estada a 
2 o 3 setmanes.

26 juny al 2 juliol
3 al 9 juliol
10 al 16 juliol  
17 al 23 juliol 

Campament d’equitació combinat amb 
coneixement del cavall i les seves cures.

VILADOMS | 7 a 11 / 12 a 15 anys 

horse riding camp
Equitació

(1 setmana)

 
875 € 
> Allarga la teva estada a 
2 o 3 setmanes.

26 juny al 2 juliol
3 al 9 juliol
10 al 16 juliol  
17 al 23 juliol 

Bases tècniques d’alguns dels esports 
més comuns com són el futbol,   el tennis, 
el bàsquet i el vòlei.

VILADOMS | 7 a 11 / 12 a 15 anys 

sports camp
Futbol, bàsquet, tennis i vòlei

(1 setmana)

 
765 €
> Allarga la teva estada a 
2 o 3 setmanes.

Camps a Viladoms House 

Pels noies i nois més grans, amb un mètode 
dinàmic d’anglès, tallers extraordinaris 
(ioga, cuina, música digital, creació de 
discoteca) i activitats “súper” com activitats 
aquàtiques al pantà, circuit d’aventura, 
música en directe i moltes sorpreses.

VILANOVA DE SAU | 14 a 17 anys 

teen camp
water, learning & fun too

26 juny / 9 juliol (2 setmanes)

10 juliol / 23 juliol (2 setmanes) 

–––––––
 1.350€ 

Camp a Els Porxos

(2 setmanes)
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Carretera Nacional 232, km 96
44652 Mont-roig de Tastavins
+34 978 856 755
info@consolacion.com.es
www.consolacion.com.es 

 Possibilitat de finançament 
 fins a un màxim de 21.000 € 
 de 3 a 12 mesos. 

Andorra
British Summer & Singular
Bonaventura Armengol 10, Bloque 2, 6-1
Edificio Montclar· AD500 Andorra la Vella 
Tel.+376 813 989
singular@singular.ad

Ciutat de Mèxic 
Montes Urales 455, Piso 1 y 2
Virreyes, Lomas de Chapultepec,  
Miguel Hidalgo
11000 Ciudad de México, CDMX
Tel. 55 4538 2090

Sant Cugat
British Summer & Sprint  
C/ Francesc Moragas, 8 
08172 Sant Cugat 
Tel. 935 892 264  
sprintidiomesadm@gmail.com

Barcelona
Via Augusta, 33 
08006 Barcelona 
Tel. 932 008 888 
hola@britishsummer.com

Sevilla
Pza. Cristo de Burgos, 21. Bajo A
41003 Sevilla
Tel. 95 421 07 85
sevilla@britishsummer.com

Manresa
British Summer & Babel  
Indústria, 8 -10 · 08243 Manresa 
Tel. 938 740 855  
babel@babelidiomes.com

Girona
Carrer Migdia, 25
17002 Girona
Tel. 972 414 902 
girona@britishsummer.com

Madrid
Paseo de la Castellana, 136. Bajos
28046 Madrid
Tel. 91 345 95 65 
madrid@britishsummer.com

Granollers
British Summer & Cambridge  
Plaça de la Porxada, 39 
08401 Granollers 
Tel. 938 702 001  
granollers@cambridgeschool.com

www.britishsummer.com

Segueix-nos a les nostres xarxes
instagram > @britishsummeres 
facebook > britishsummer  
twitter > @britishsm 
pinterest > britishsummer


