МОВНІ ТАБОРИ
ЗА КОРДОНОМ ВІД
EMPIRE EDUCATION GROUP
ПРОВЕДІТЬ СВІЙ ВІДПОЧИНОК З КОРИСТЮ

EMPIRE EDUCATION GROUP
Оф ц йн представники кращих мовних шк л св ту та вищих навчальних
заклад в. Спец ал сти з осв ти за кордоном. Проводимо рев з ю

перев ряємо вс

локац ї, Рекомендуємо т льки т школи, куди хот ли б поїхати сам або в дправити
свою дитину. Надаємо cупров д студентам в д першого телефонного дзв нка

до

проходження курсу та отримання диплома.

МОВНІ ТАБОРИ ЗА КОРДОНОМ
Дитяч кан кули за кордоном - це безц нний досв д сп лкування, де д ти проводять
час з однол тками, набувають нових друз в, в дв дують р зноман тн культурн ,
спортивн та екскурс йн заходи.
Навчання, як правило, проходить до об ду. П сля урок в проводяться спортивн
змагання, м н -екскурс ї, пляжн розваги, боул нг, перегляд ф льм в, нш розважальн
заходи, а також дебати й обговорення, в дв дування

спец альних клуб в: д ти

розвиваються одночасно як ф зично, так й нтелектуально. В суботу зазвичай їдуть
на екскурс ю, яка триває ц лий день. В нед лю — в льний час з с м'єю або
розважальна програма на кампус . У навчальн й груп 8-15 чолов к.
Групи формуються в дпов дно до р вн в волод ння англ йською учн в — в д
початкового (Beginner), до найвищого (Advanced).
Б льш сть мовних програм для д тей передбачають повний панс он (трьохразове
харчування, включно з гарячими об дами). В пер од навчання в л тньому мовному
табор чи в мовному центр д ти активно сп лкуються англ йською мовою м ж
собою, з вчителями, в с м'ях, де проживають, з адм н стративним персоналом п д
час подорожей. Взагалом в дбувається повне занурення в мовне

культурне

середовище; д ти долають мовний бар'єр, а, розширюють св й кругоз р отримують
навички м жкультурного сп лкування.

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Дати:

06 ЛИПНЯ – 20 ЛИПНЯ 2020 р.
(aльтернативні дати початку: 20.07, 03.08)

Тривалість: 13 НОЧЕЙ
Вік: від 9 до 17 років
ВАРТІСТЬ: 2180 ФУНТІВ + AVIA ПЕРЕЛІТ
Проживання: Резиденція школи

BENENDEN SCHOOL
Школа дуже в дпов дально п дходить до орган зац ї дитячих л тн х програм
докладає максимум зусиль уваги для досягнення високих мовних результат в
у д тей. Школа прид ляє увагу розмовн й англ йськ й мов , що дозволяє д тям
подолати мовний бар'єр
почати користуватися пасивним словниковим
запасом. Р зноман тн заходи п д час навчання, орган зован школою,
допоможуть закр пити отриман знання на практиц . Акредитац ї: ALTO,
BRITISH COUNCIL асоц ац ї ENGLISH UK

БЕНЕНДЕН
Benenden School є одн єю з
пров дних шк л-панс он в
Британ ї. Школа займає
вражаючий в ктор анський
особняк, розташований на 240
акрах паркових земель
Гемстед в самому серц
графства Кент, так званого
«Англ йського саду». Так велик
м ста як Лондон, Брайтон
Кентербер знаходяться не
б льше н ж в годин шляху.
Інфраструктура табору:
Спортивний центр;
Тен сн корти;
Баскетбольн майданчики;
Спортивний майданчик
пав льйон;
Басейн.

ЩО ВХОДИТЬ У
ПРОГРАМУ:
2-х тижневий мовний курс
(20 академ чних годин на тиждень)
Проживання в резиденц ї +
3-х разове харчування (з гарячими
об дами)
Тест з англ йської мови по приїзду в
школу (доступно 6 р вн в мовних груп)
10 заход в на п вдня
3 екскурс ї на
ц лий день
Навчальн матер али
Індив дуальний студентський зв т про
академ чну усп шн сть
Страховий пол с
Супров д л дером групи з України
Послуги в зового центру та в зовий зб р
Сертиф кат про знання англ йської мови
п сля зак нчення курсу

РОЗВАЖАЛЬНА
ПРОГРАМА:
Екскурс я в Лондон (П ший тур +
Британський Музей + Нац ональна
галерея+ Кенс нгтонський Музей)
Екскурс я в Брайтон (В дв дування Центру
Моря)
Екскурс я в Кентербер
Екскурс я на п вдня в Корол вський
Tunbridge Wells
Фото-конкурс "Instagram Challenge"
Шоу Талант в, Що-Де-Коли, Караоке,
Творчий конкурс, Битва "Інтелект в"
м жнародний веч р, спорт т.д.

м. Київ, вул. Миколи Голего,7В
+380443373694 | +380950220278
EMPIREGROUP.COM.UA
@empireeducationgroup

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Дати:

29 ЧЕРВНЯ – 12 ЛИПНЯ 2020 р.
(aльтернативні дати початку: 13.07, 27.07, 10.08)

Тривалість: 13 НОЧЕЙ
Вік: від 9 до 17 років
ВАРТІСТЬ: 2280 ФУНТІВ + AVIA ПЕРЕЛІТ
Проживання: Резиденція школи

БРЕДФІЛД
Один з пров дних коледж в
Великобритан ї. Знаходиться
поблизу Ред нга, в мальовнич й
м сцевост графства Беркшир,
всього в 40 хвилинах їзди в д
аеропорту Х троу займає
територ ю площею понад 200
акр в. Ідеальне розташування
вражаюча нфраструктура
коледжу дозволяє вс м
студентам проводити час
активно насичено: критий
спортивний центр, де можна
пограти в футбол, баскетбол,
волейбол, бадм нтон, крикет;
критий басейн з п д гр вом;
танцювальна студ я; 3 критих
12 в дкритих тен сних корт в.

BRADFIELD COLLEGE
Школа дуже в дпов дально п дходить до орган зац ї дитячих л тн х програм
докладає максимум зусиль уваги для досягнення високих мовних результат в
у д тей. Школа прид ляє увагу розмовн й англ йськ й мов , що дозволяє д тям
подолати мовний бар'єр
почати користуватися пасивним словниковим
запасом. Р зноман тн заходи п д час навчання, орган зован школою,
допоможуть закр пити отриман знання на практиц . Акредитац ї: ALTO,
BRITISH COUNCIL асоц ац ї ENGLISH UK

РОЗВАЖАЛЬНА
ПРОГРАМА:
Фото-конкурс
"Instagram
Challenge"
Групов заняття тен сом гольфом
Драма, Фешн, Конкурс Краси,
Образотворче мистецтво
Плавання в критому басейн
Шоу
Талант в,
Що-Де-Коли,
Караоке, Творчий конкурс, Битва
"Інтелект в" М жнародний веч р,
Спорт т.д.
2 екскурс ї в Лондон (П ший тур +
Британський Музей + Нац ональна
галерея + Кенс нгтонський музей),
екскурс я в Оксфорд

м. Київ, вул. Миколи Голего,7В
+380443373694 | +380950220278
EMPIREGROUP.COM.UA
@empireeducationgroup

ЩО ВХОДИТЬ У
ПРОГРАМУ:
2-тижневий мовний курс
(20 академ чних годин на тиждень)
Проживання в резиденц ї +
3-х разове харчування (з гарячими
об дами)
Тест з англ йської мови по приїзду в
школу (доступно 6 р вн в мовних груп)
10 заход в на п вдня 3 екскурс ї на
ц лий день
Навчальн матер али
Індив дуальний студентський зв т про
академ чну усп шн сть
Страховий пол с
Супров д л дером групи з України
Послуги в зового центру та в зовий
зб р
Сертиф кат про знання англ йської
мови п сля зак нчення курсу

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Дати:

29 ЧЕРВНЯ– 12 ЛИПНЯ 2020 р.
(aльтернативні дати початку: 13.06, 20.07, 27.07)

Тривалість: 13 НОЧЕЙ
Вік: від 10 до 17 років
ВАРТІСТЬ: 2415 ФУНТІВ + AVIA ПЕРЕЛІТ
Проживання: Резиденція школи зі зручностями в кімнаті

ROYAL HOLLOWAY
UNIVERSITY

ЕГХЕМ

Школа дуже в дпов дально п дходить до орган зац ї дитячих л тн х програм
робить все можливе для досягнення хороших мовних результат в д тей. Oxford
International прид ляє увагу розмовн й англ йськ й мов , що дозволяє д тям
подолати мовний бар'єр
почати користуватися пасивним словниковим
запасом. Р зноман тн заходи п д час навчання, орган зован школою,
допоможуть закр пити отриман знання на практиц . Акредитац ї: ALTO, BRITISH
COUNCIL асоц ац ї ENGLISH UK

ЩО ВХОДИТЬ У
ПРОГРАМУ:
2-тижневий курс англ йської мови (15
академ чних годин на тиждень)
Проживання в резиденц ї (1 людина в
к мнат ) + 2-х разове харчування (з
гарячими об дами)
Тест з англ йської мови по приїзду в
школу (доступно 6 р вн в мовних
груп)
Індив дуальний зв т про академ чну
усп шн сть
7 заход в на п вдня та 5 екскурс й на
ц лий день
Сертиф кат про знання англ йської
мови п сля зак нчення курсу
В зовий зб р та страховий пол с
Трансфер з аеропорту та в нього
Навчальн матер али
Супроводження л дером з України

Чудовий ун верситет, який
входить до складу University
of London. Розм щений
всього в 35 хвилинах в д
центру Лондона в парков й
зон м ста Егемен є
красивим ун верситетом
Великобритан ї. Програма
в дм нно п д йде тим, хто мр є
насолодитися арх тектурною
спадщиною Англ ї казково
провести час. Дана програма
- "х т" останн х к лька рок в,
оск льки поєднує в соб вс
необх дн елементи
в дм нної л тньої англ йської
школи: в дм нне
розташування (близьк сть до
Лондону), прекрасна
орган зац я дозв лля та як сне
навчання.

РОЗВАЖАЛЬНА
ПРОГРАМА:
Дискотеки, "Що? Де? Коли?", караоке,
шоу талант в, творчий конкурс, Битва
"Інтелект в", М жнародний веч р, Спорт
т.д.
Фото-конкурс Instagram Challenge
П ший тур "Пол тика та корол вська
влада"
Веч рня дискотека на корабл по Темз
Екскурс я на п вдня в Егхем

м. Київ, вул. Миколи Голего,7В
+380443373694 | +380950220278
EMPIREGROUP.COM.UA
@empireeducationgroup

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Дати:

29 ЧЕРВНЯ – 12 ЛИПНЯ 2020 р.
(aльтернативні дати початку: 13.07, 27.07, 10.08)

Тривалість: 14 НОЧЕЙ
Вік: від 8 до 17 років
ВАРТІСТЬ: 2260 ФУНТІВ + AVIA ПЕРЕЛІТ
Проживання: Резиденція школи

CHRIST’S HOSPITAL
SCHOOL

ХОРШЕМ
Школа побудована в стил
Гарр Поттера, дає можлив сть
кожному учнев в повн й м р
реал зувати св й потенц ал. З
того самого моменту, коли ви
приїжджаєте туди ви
розум єте, що це д йсно
абсолютно особливе м сце.
Чист спортивн майданчики,
арх тектурно красив буд вл ,
частково сконструйован
сером Кр стофером Реном,
арх тектором собору Святого
Павла, вражаючий
чотирикутний дв р - це те, що
в дразу впадає в оч .

Школа дуже в дпов дально п дходить до орган зац ї дитячих л тн х програм
докладає максимум зусиль уваги для досягнення високих мовних результат в у
д тей. Школа прид ляє увагу розмовн й англ йськ й мов , що дозволяє д тям
подолати мовний бар'єр
почати користуватися пасивним словниковим
запасом. Р зноман тн заходи п д час навчання, орган зован школою,
допоможуть закр пити отриман знання на практиц . Акредитац ї: ALTO, BRITISH
COUNCIL

РОЗВАЖАЛЬНА
ПРОГРАМА:
Фото-конкурс "Instagram Challenge"
П ший тур "Пол тика
корол вська
влада", екскурс я у Хоршем
Екскурс я в Брайтон
2 Екскурс ї в Лондон (П ший тур +
Британський Музей + Нац ональна
галерея + Кенс нгтонський Музей, Hyde
Park, Covent Garden)
Шоу Талант в, Що-Де-Коли, Караоке,
Творчий конкурс, Битва "Інтелект в",
М жнародний веч р, Спорт т.д.

м. Київ, вул. Миколи Голего,7В
+380443373694 | +380950220278
EMPIREGROUP.COM.UA
@empireeducationgroup

ЩО ВХОДИТЬ У
ПРОГРАМУ:
2-тижневий мовний курс (20
академ чних годин на тиждень)
Проживання в резиденц ї (1-4 людини)
3-х разове харчування (з гарячими
об дами)
Тест з англ йської мови по приїзду в
школу (доступно 6 р вн в мовних груп)
14 веч рн х заход в на п вдня 3 екскурс ї
на ц лий день
Навчальн матер али
Індив дуальний студентський зв т про
академ чну усп шн сть
Страховий пол с
Супров д л дером групи з України
Послуги в зового центру та в зовий зб р
Сертиф кат про знання англ йської мови
п сля зак нчення курсу

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Дати:

06 ЛИПНЯ- 19 ЛИПНЯ 2020р.
(aльтернативні дати початку:
13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08)

Тривалість: 13 НОЧЕЙ
Вік: від 8 до 17 років
ВАРТІСТЬ: 2150 ФУНТІВ+ AVIA ПЕРЕЛІТ
Проживання: Резиденція школи

ROYAL AGRICULTURAL
UNIVERSITY

САЙРЕНСЕСТЕР

Школа в д Oxford International у м стечку Сайренсестер дуже в дпов дально
п дходить до орган зац ї дитячих л тн х програм
робить все можливе для
досягнення хороших мовних результат в д тей. Oxford International прид ляє
увагу розмовн й англ йськ й мов , що дозволяє хлопцям подолати мовний бар'єр
почати користуватися пасивним словниковим запасом. Р зноман тн заходи п д
час навчання, орган зован школою, допоможуть закр пити отриман знання на
практиц . Акредитац ї: ALTO, BRITISH COUNCIL асоц ац ї ENGLISH UK

ЩО ВХОДИТЬ У
ПРОГРАМУ:
2-тижневий мовний курс
(15 академ чних годин на тиждень)
Проживання в резиденц ї +
3-х разове харчування (з гарячими
об дами)
Тест з англ йської мови по приїзду в
школу (доступно 6 р вн в мовних груп)
7 заход в на п вдня 3 екскурс ї на ц лий
день
Навчальн матер али
Індив дуальний студентський зв т про
академ чну усп шн сть
Страховий пол с
Супров д л дером групи з України
Послуги в зового центру та в зовий зб р
Сертиф кат про знання англ йської мови
п сля зак нчення курсу

Це маленьке м стечко на
п вденному заход Англ ї, яке
славиться своїми тихими
вулицями яскравою
арх тектурою. У м ст бере
початок р чка Темза.
Проживаючи на територ ї
старовинного Корол вського
Ун верситету, учн школи
зможуть в дчути себе
справжн ми студентами. У
Сайренсестер є безл ч пам'яток,
включаючи середньов чну
церкву Св. Іоанна Хрестителя,
побудовану у 1515 роц .

РОЗВАЖАЛЬНА
ПРОГРАМА:
Фото-конкурс "Instagram Challenge"
П ший тур "Пол тика та корол вська
влада"
Екскурс я у Лондон (П ший тур +
Британський музей + Нац ональна
галерея + Кенс нгтонський музей)
Екскурс я в Оксфорд
Екскурс я в Бат
Шоу Талант в, Що-Де-Коли, Караоке,
Творчий конкурс, Битва "Інтелект в",
М жнародний веч р, Спорт т.д.

м. Київ, вул. Миколи Голего,7В
+380443373694 | +380950220278
EMPIREGROUP.COM.UA
@empireeducationgroup

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
Дати:

29 ЧЕРВНЯ – 12 ЛИПНЯ 2020 р.
(aльтернативні дати початку: 13.07, 27.07, 10.08)

Тривалість: 13 НОЧЕЙ
Вік: від 10 до 17 років
ВАРТІСТЬ: 2505 ФУНТІВ+ AVIA ПЕРЕЛІТ
Проживання: Резиденція школи

WELLINGTON
COLLEGE

ВІНДЗОР
Престижна мовна школа в
Беркшир . Вона знаходиться в
40 хвилинах їзди в д
британської столиц . Мовна
школа Белл Велл нгтон
коледж розташована в
мальовнич й англ йськ й
пров нц ї. Тут панує особлива
атмосфера н що не заважає
зосередитися на досягненн
академ чних результат в.

Школа Plus проводить навчання на територ ї Wellington College п д
кер вництвом квал ф кованих
досв дчених викладач в. Курс навчання
ор єнтований на розвиток лексики, граматики навичок сп лкування на
англ йськ й мов . Д ти навчаються за спец ально розробленою програмою
для юних студент в. Поєднання сучасних буд вель кампуса
класичних
буд вель створює ун кальну атмосферу для перебування д тей.

РОЗВАЖАЛЬНА
ПРОГРАМА:
Фото-конкурс
"Instagram
Challenge"
Футбол, танц , регб , плавання
Екскурс я у Windsor Palace (П ший
тур + Британський музей +
Нац ональна
галерея
+
Кенс нгтонський музей)
Екскурс я в Оксфорд
Екскурс я в Лондон (П ший тур)
Шоу
Талант в,
Що-Де-Коли,
Караоке, Творчий конкурс, Битва
"Інтелект в", М жнародний веч р,
Спорт т.д.

м. Київ, вул. Миколи Голего,7В
+380443373694 | +380950220278
EMPIREGROUP.COM.UA
@empireeducationgroup

ЩО ВХОДИТЬ У
ПРОГРАМУ:
2-тижневий мовний курс
(20 академ чних годин на тиждень)
Проживання в резиденц ї
3-х разове харчування (з гарячими
об дами)
Тест з англ йської мови по приїзду в
школу (доступно 6 р вн в мовних груп)
8 заход в на п вдня 2 екскурс ї на ц лий
день
Навчальн матер али
Індив дуальний студентський зв т про
академ чну усп шн сть
Страховий пол с та в зовий зб р
Супров д л дером групи з України
Сертиф кат про знання англ йської мови
п сля зак нчення курсу

США
Дати:

28 ЧЕРВНЯ – 12 ЛИПНЯ 2020 р.
(aльтернативні дати початку: 12.07, 19.07, 26.07)

Тривалість: 14 НОЧЕЙ
Вік: від 10 до 17 років
ВАРТІСТЬ: $ 4650 + AVIA ПЕРЕЛІТ
Проживання: РЕЗИДЕНЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

THE MASTER’S UNIVERSITY
Школа в д Oxford International у Лос-Анджелес дуже в дпов дально п дходить до
орган зац ї дитячих л тн х програм робить все можливе для досягнення високих
мовних результат в д тей. Престижний Master's University розташований в
передм ст Лос-Анджелеса, штат Кал форн я, всього в 40 хвилинах їзди в д центру
м ста. М'який г рський кл мат, розташування поблизу в д розк шних пляж в
Тихого океану Голл вуду дозволять п дл ткам провести незабутн й тиждень.

ЩО ВХОДИТЬ У
ПРОГРАМУ:
15 академ чних годин на тиждень)
Проживання в резиденц ї (2 людини у
к мнат )
3-х разове харчування (з гарячими
об дами)
Тест з англ йської мови по приїзду в
школу (доступно 6 р вн в мовних груп)
8 заход в на п вдня
3 екскурс ї на
ц лий день
Навчальн матер али
Індив дуальний студентський зв т про
академ чну усп шн сть
Страховий пол с та в зовий зб р
Супров д л дером групи з України
Сертиф кат про знання англ йської
мови п сля зак нчення курсу

ЛОСАНДЖЕЛЕС
Велике м сто на п вдн
Кал форн ї, столиця
американської к но ндустр ї
телебачення. Туристи можуть
в дправитися на екскурс ю
зн мальними майданчиками
популярних ф льм в. На
Голл вудському бульвар
розташований Китайський
театр TCL, перед яким
к ноз рки залишають в дбитки
долонь ступень. А на алеї
слави можна купити карту, де
в дзначен будинки
знаменитостей.

РОЗВАЖАЛЬНА
ПРОГРАМА:
Шоп нг в Grove
П ший тур по Лос-Анджелесу,
Hollywood, Beverly Hils, Santa
Monica, Venice Beach, MoCA,
Disney Hall, Staples Centre.
Спортивн
заходи,
пляжний
волейбол, плавання
Екскурс я
в
Кал форн йський
ун верситет
Шоу
Талант в,
Що-Де-Коли,
Караоке, Творчий конкурс, Битва
"Інтелект в", М жнародний веч р,
Спорт т.д.

м. Київ, вул. Миколи Голего,7В
+380443373694 | +380950220278
EMPIREGROUP.COM.UA
@empireeducationgroup

США
Дати:

28 ЧЕРВНЯ – 12 ЛИПНЯ 2020 р.
(aльтернативні дати початку: 12.07, 19.07, 26.07))

Тривалість: 14 НОЧЕЙ
Вік: від 10 до 17 років
ВАРТІСТЬ: $4550+АВІАПЕРЕЛІТ
Проживання: РЕЗИДЕНЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

САН ДІЕГО

─

Сан-Д єго, Кал форн я
це
яскраве м сто, розташоване
на сх дному узбережж
Кал форн ї. Сан-Д єго дуже
в др зняється в д свого
задушеного й пильного
"сус да" Лос-Анджел су
незважаючи на велику
географ чну близьк сть м ж
ними. Для м льйон в
американц в жити в СанД єго мр я їхнього життя,
тому що це одне з
небагатьох м ст у св т , де ще
є райони, в яких люди
живуть наст льки спок йним
життям, що нав ть не
зачиняють вх дн двер .

SAN DIEGO STATE UNIVERSITY
Таб р розташований на кампус Ун верситету штату Кал форн я в Сан-Д єго, який
знаходиться в 15 км на сх д в д центру м ста. Сан-Д єго
одне з
найсприятлив ших для в дпочинку й навчання м ст Америки. Завдяки
деальному кл мату, незайманим пляжам, близькост Тихого океану, г р, пустинь
нац ональних парк в тут протягом усього року доступн так популярн види
в дпочинку, як серф нг, парусн види спорту, гольф, п шох дн походи й альп н зм.

─

РОЗВАЖАЛЬНА ПРОГРАМА
Дискотеки, "Що? Де? Коли?", караоке,
шоу талант в, творчий конкурс, Битва
"Інтелект в", М жнародний веч р, Спорт.
Екскурс ї в Belmont Park, San Diego Zoo,
Birch Aquarium, Midway Museum
Веч рка на пляж Beach Bonfire-Ocean
Beach,
Disco- Downtown, Coronado Island
Шоп нг в Valley Mall
Поїздки в старе м сто Сан-Д єго,
велосипедний тур багато ншого.

м. Київ, вул. Миколи Голего,7В
+380443373694 | +380950220278
EMPIREGROUP.COM.UA
@empireeducationgroup

ЩО ВХОДИТЬ У
ПРОГРАМУ:
2-тижневий курс англ йської мови
(20 академ чних годин на тиждень)
Проживання в резиденц ї (23людини в к мнат ) + 3-х разове
харчування (з гарячими об дами)
Тест з англ йської мови по приїзду в
школу (доступно 6 р вн в мовних
груп)
Індив дуальний зв т про академ чну
усп шн сть
6 заход в на п вдня та 2 екскурс ї на
ц лий день
Сертиф кат про знання англ йської
мови п сля зак нчення курсу
Навчальн матер али
Страховий пол с
Послуги в зового центру та в зовий
зб р
Супров д л дером з України

США
Дати:

28 ЧЕРВНЯ – 12 ЛИПНЯ 2020 р.
(aльтернативні дати початку: 12.07, 19.07, 26.07)

Тривалість: 14 НОЧЕЙ
Вік: від 13 до 17 років
ВАРТІСТЬ: $ 4400 + AVIA ПЕРЕЛІТ
Проживання: РЕЗИДЕНЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

НЬЮ ДЖЕРСІ

KEAN UNIVERSITY
Kean University знаходиться в 40 хвилинах від Нью-Йорка. Історія університету
починається понад 200 років тому. На даний момент це - сучасний навчальний
заклад світового класу; він займає третє місце за величиною серед державних
університетів в Нью-Джерсі. Університет є домом для Liberty Hall Museum, в
якому зберігаються останні невивчені скарби Американської революції, а також
численні матеріали, які допоможуть вивчити історію народження американської
нації.

ЩО ВХОДИТЬ У
ПРОГРАМУ:
15 академ чних годин на тиждень)
Проживання в резиденц ї (2 людини у
к мнат )
3-х разове харчування (з гарячими
об дами)
Тест з англ йської мови по приїзду в
школу (доступно 6 р вн в мовних груп)
8 заход в на п вдня
3 екскурс ї на
ц лий день
Навчальн матер али
Індив дуальний студентський зв т про
академ чну усп шн сть
Страховий пол с та в зовий зб р
Супров д л дером групи з України
Сертиф кат про знання англ йської
мови п сля зак нчення курсу

Близьк сть до Нью-Йорку
наповнить ваше перебування
тут незабутн ми емоц ями
екскурс ями по найб льш
колоритному
мультинац ональному м сту.
Ви отримаєте ун кальну
можлив сть побачити все
легендарн м сця м ста: статую
Свободи, Rockefeller Centre,
Brooklyn Bridge, Central Park
багато ншого.

РОЗВАЖАЛЬНА
ПРОГРАМА:
Екскурс я в MoMo
В зит Statue of Liberty, Centrall
Park
Шоп нг в Apple Store, Sony
Wonder Lab
Спортивн заходи
П ший тур по Нью Йорку, Times
Square, High Line,NBC Studio,
Top of the Rock
В дв дування Мер ї, прогулянка по
Брукл нському мосту
Шоу
Талант в,
Що-Де-Коли,
Караоке, Творчий конкурс, , Спорт
т.д.
м. Київ,

вул. Миколи Голего,7В

+380443373694 | +380950220278
EMPIREGROUP.COM.UA
@empireeducationgroup

США
Дати:

28 ЧЕРВНЯ – 12 ЛИПНЯ 2020 р.
(aльтернативні дати початку: 12.07, 19.07, 26.07))

Тривалість: 14 НОЧЕЙ
Вік: від 12 до 17 років
ВАРТІСТЬ: $4110+АВІАПЕРЕЛІТ
Проживання: РЕЗИДЕНЦІЯ

SIMMONS UNIVERSITY

БОСТОН

У Simmons University просто
Ун верситет засновано в 1899 роц багатим виробником одягу Джоном
деальне м сце розташування! С ммонсом, в м ст Бостон, який є одночасно сторичним осв тн м центром США,
Знаходиться в н по сус дству з столицею американського штату Массачусетс, а також одним з найб льших
ун верситетських м ст, де вчиться безл ч студент в з усього св ту. Тут знаходиться
чистою р кою неосяжним,
понад сто ун верситет в
коледж в, включаючи так в дом як Гарвардський
наповненим зеленню парком ун верситет. У пер од л тн х кан кул у школяр в з усього св ту є можлив сть
Back Bay Fens, поруч з центром в дв дати Америку
вчити англ йську мову в одному з найбезпечн ших,
м ста, всього в 20 хвилинах.
доброзичливих красивих м ст США.
Найближчий аеропорт - Логан.
Тут знаходиться б льше ста
ун верситет в та коледж в,
включаючи так в дом як
Гарвардський ун верситет,
Массачусетський
технолог чний нститут (MIT),
Бостонський ун верситет
Бостонський коледж. У пер од
л тн х кан кул у школяр в з
усього св ту є можлив сть
в дв дати Америку вчити
англ йську мову в одному з
найбезпечн ших,
доброзичливих красивих м ст.

РОЗВАЖАЛЬНА ПРОГРАМА
Дискотеки, "Що? Де? Коли?", караоке,
шоу талант в, творчий конкурс, Битва
"Інтелект в", М жнародний веч р, Спорт.
Тур по всесв тньо в домим
ун верситетам MIT, Cambridge, Harvard
В дв даємо бейсбольний стад он Fenway
park
Downtown Boston Shopping, Bunker
Hill Monument, Navy Yars, Museum of
Fine Arts, Back Bay, Charles River
Esplanade
Поїздки в старе м сто Сан-Д єго,
велосипедний тур багато ншого.

м. Київ, вул. Миколи Голего,7В
+380443373694 | +380950220278
EMPIREGROUP.COM.UA
@empireeducationgroup

ЩО ВХОДИТЬ У
ПРОГРАМУ:
2-тижневий курс англ йської мови
(20 академ чних годин на тиждень)
Проживання в резиденц ї (1 людина в
к мнат ) + 3-х разове харчування (з
гарячими об дами)
Тест з англ йської мови по приїзду в
школу (доступно 6 р вн в мовних
груп)
Індив дуальний зв т про академ чну
усп шн сть
6 заход в на п вдня та 2 екскурс ї на
ц лий день
Сертиф кат про знання англ йської
мови п сля зак нчення курсу
Навчальн матер али
Страховий пол с
Послуги в зового центру та в зовий
зб р
Супров д л дером з України

КАНАДА
Дати:

28 ЧЕРВНЯ – 12 ЛИПНЯ 2020 р.
(aльтернативні дати початку: 12.07, 19.07, 26.07)

Тривалість: 14 НОЧЕЙ
Вік: від 10 до 17 років
ВАРТІСТЬ: $ 3910 + AVIA ПЕРЕЛІТ
Проживання: РЕЗИДЕНЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

UNIVERSITY OF
BRITISH COLUMBIA

ВАНКУВЕР

University of British Columbia знаменитий тим, що є глобальним центром
досліджень і навчання. Один з найпрестижніших університетів Канади, що
входить в число 40 кращих університетів світу, де навчається понад 58 000
студентів. University of British Columbia знаменитий тим, що є глобальним
центром досліджень і навчання.На території університету розташовані
ботанічний сад, Центр досліджень рослин, японський сад Нитобе, діють 210
клубів за інтересами, власна база на гірськолижному курорті Whistler і багато
іншого.

ЩО ВХОДИТЬ У
ПРОГРАМУ:
15 академ чних годин на тиждень)
Проживання в резиденц ї (1 людина у
к мнат )
3-х разове харчування (з гарячими
об дами)
Тест з англ йської мови по приїзду в
школу (доступно 6 р вн в мовних груп)
8 заход в на п вдня
3 екскурс ї на
ц лий день
Навчальн матер али
Індив дуальний студентський зв т про
академ чну усп шн сть
Страховий пол с та в зовий зб р
Супров д л дером групи з України
Сертиф кат про знання англ йської
мови п сля зак нчення курсу

Райський куточок на заход
пров нц ї Британська
Колумб я. Це один з найб льш
густонаселених мульти
нац ональних м ст Канади.
Завдяки мальовничим г рським
пейзажам, Ванкувер вважається
центром к нематограф ї також
проходить безл ч музичних
театральних под й. В
Художн й галереї Ванкувера
представлен роботи м сцевих
майстр в.

РОЗВАЖАЛЬНА
ПРОГРАМА:
Екскурс я в Whistler
Висячий м ст Л нн Каньйон
Шоп нг в Metrotown
Спортивн заходи
Атракц он FlyOver Canada
Beach BBQ, Beach Games
Велосипедна
прогулянка
по
Stanley
Granvile Island, Science World,
Playland
Шоу
Талант в,
Що-Де-Коли,
Караоке, Творчий конкурс, , Спорт
т.д.

м. Київ, вул. Миколи Голего,7В
+380443373694 | +380950220278
EMPIREGROUP.COM.UA
@empireeducationgroup

КАНАДА
Дати:

29 ЧЕРВНЯ – 13 ЛИПНЯ 2020 р.
(aльтернативні дати початку: 12.07)

Тривалість: 14 НОЧЕЙ
Вік: від 10 до 17 років
ВАРТІСТЬ: $3980+АВІАПЕРЕЛІТ
Проживання: РЕЗИДЕНЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

RYERSON UNIVERSITY

ТОРОНТО
Столиця пров нц ї Онтар о,
найб льше м сто Канади,
розташований на п вн чнозах дному узбережж озера
Онтар о. У центр цього
динам чно розвивається
мегапол су зведено к лька
десятк в хмарочос в
знаменита вежа С -Ен-Тауер.
Торонто славиться своїми
численними парками, серед
яких Кв нс-парк Хай-парк з
його стежками,
спортивними спорудами та
зоопарком.

Л тня програма в д мовної школи Oxford International проводиться на баз
ун верситету Ryerson University, який був заснований в 1948 роц . Ун верситет
знаходиться в самому центр Торонто. Кампуси Ryerson University - це
суперсучасн оснащен за останн м словом техн ки буд вл . У розпорядженн
студент в є спортивний центр, комфортн зони в дпочинку, комп'ютерн класи
та кафетер й. Протягом 2 тижн в кожен учасник групової поїздки зможе в дчути
себе студентом канадського ун верситету!

РОЗВАЖАЛЬНА ПРОГРАМА
Дискотеки, "Що? Де? Коли?", караоке,
шоу талант в, творчий конкурс, Битва
"Інтелект в", М жнародний веч р, Спорт
т.д.
Екскурс я в Корол вський музей Онтар о
Пох д в аквар ум Р пл
Кру з кораблем по озеру Онтар о
П ший тур по Торонто
В дв дування м ської мер ї

м. Київ, вул. Миколи Голего,7В
+380443373694 | +380950220278
EMPIREGROUP.COM.UA
@empireeducationgroup

ЩО ВХОДИТЬ У
ПРОГРАМУ:
2-тижневий курс англ йської мови
(20 академ чних годин на тиждень)
Проживання в резиденц ї (1 людина в
к мнат ) + 3-х разове харчування (з
гарячими об дами)
Тест з англ йської мови по приїзду в
школу (доступно 6 р вн в мовних
груп)
Індив дуальний зв т про академ чну
усп шн сть
6 заход в на п вдня та 2 екскурс ї на
ц лий день
Сертиф кат про знання англ йської
мови п сля зак нчення курсу
Навчальн матер али
Страховий пол с
Послуги в зового центру та в зовий
зб р
Супров д л дером з України

МАЛЬТА
Дати:

6 ЛИПНЯ – 19 ЛИПНЯ 2020 р.
(aльтернативні дати початку:
13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08)

Тривалість: 14 НОЧЕЙ
Вік: від 10 до 17 років

ВАРТІСТЬ: 1890 ЄВРО + AVIA ПЕРЕЛІТ
Проживання: Резиденція школи

CAVENDISH SCHOOL OF
ENGLISH

ВАЛЕТТА

Школа дуже в дпов дально п дходить до орган зац ї дитячих л тн х програм
робить все можливе для досягнення високих мовних результат в студент в.
Cavendish School розташована в самому центр столиц Мальти - Валлетт . Вс
класи обладнан ауд о- та в деосистемою, кондиц онерами, в лоб школи
розташовано нтернет-кафе. Надається безкоштовний доступ до мереж WI-FI.
Програма л тн х дитячих табор в включає в себе рекордн 27 годин англ йської
на тиждень.

ЩО ВХОДИТЬ У
ПРОГРАМУ:
2-тижневий курс англ йської мови (15
академ чних годин на тиждень)
Проживання в резиденц ї (2 чол в
к мнат ) + 2-х разове харчування *
Тест з англ йської мови по приїзду в
школу
Щоденний трансфер у школу та з неї
Сертиф кат про знання англ йської
мови п сля зак нчення курсу
Страховий пол с
Вх дн квитки на вс екскурс ї
Трансфер з аеропорту та в нього
Навчальн матер али
Супроводження л дером з України

Середньов чне м сто,
побудоване в XV стол тт ,
знаходиться в списку країн
ЮНЕСКО, як св тову
спадщину.
М жнародна школа
Cavendish School of
English вже б льше 32
рок в забезпечує як сн
програми навчання для
д тей дорослих в Англ ї
на Мальт .

РОЗВАЖАЛЬНА
ПРОГРАМА
Дискотеки, караоке, шоу талант в
Екскурс я з г дом по Валлетт
Пошук скарб в в Мдине
Тур з г дом по м сту Марсашлок
В дв дування пляжу Мелл еха Бей
В дв дування пляжу Голден-Мей
5D-к но
В дв дування Сл м
Тув Форт Ст.Ельмо
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ФРАНЦІЯ
СПОРТИВНИЙ ТАБІР
Дати:

29 ЧЕРВНЯ – 13 ЛИПНЯ 2020 р.
(aльтернативні дати початку: 13.06, 20.07, 27.07)
Тривалість: 12 НОЧЕЙ

Вік: від 10 до 17 років
ВАРТІСТЬ: 2545 ЄВРО+АВІАПЕРЕЛІТ
Проживання: ВІЛЛА

FRANCE LANGUE

НІЦЦА

Н ццу часто називають
"столицею" Лазурного
побережжя – серед
турист в м сто славиться
своїми чудовими пляжами та
прекрасними краєвидами.
Студенти розм щуються в
в ллах клубу Mont Leuze,
розташованого на територ ї
площею 13 гектар в з власним
парком. Клуб знаходиться м ж
морем горами, всього в 15
хвилинах в д Н цци Монако.
З в кон в лл в дкривається
дивовижний краєвид на весь
берег Альпи.

Мовна школа France Langue Nice «la villa niçoise» розташована в популярному
французькому курорт - Н цц на знаменитому Лазурному берез . Вона
знаходиться в квартал Визволення - Борр льоне, в будинку з традиц йною
арх тектурою Р в'єри з власним садом.
На територ ї табору учн перебувають п д ц лодобовим контролем наглядом.
Безпека д тей гарантується. Транспортування д тей до екскурс й
м сць
проведення культурно-мистецьких заход в зд йснюється п д кер вництвом
наставник в груп.

РОЗВАЖАЛЬНА
ПРОГРАМА
Екскурс ї по Н цц ;
Екскурс ї по вивченню Французької
Рив'єри
Виїзн екскурс ї в Монако, Канни;
Наст льн гри;
Караоке;
П кн к на пляж ;
Ф льми на св жому пов тр ;
Музичн в кторини;
Змагання, пляжний волейбол;
Боул нг н.
5 занять спортом на тиждень по 2 години
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ЩО ВХОДИТЬ У
ПРОГРАМУ:
Проживання
в
в ллах
або
студентських резиденц ях;
Трьохразове харчування
20 урок в на тиждень (15 годин)
французького або англ йської мови;
Спортивн заняття: 5 урок в на
тиждень (10 годин) (доступн види
спорту: в трильний спорт, весло,
каное, ор єнтац йна гонка тощо)
Екскурс ї в Н цц
виїзн екскурс ї в
Канни, Монако;
трансфер;
Проїзн квитки;
Супров д куратора 24 години на
добу;
Шоп нг, спортивн заходи,
Розважальн заходи

КІПР
Дати:

29 ЧЕРВНЯ – 13 ЛИПНЯ 2020 р.
(aльтернативні дати початку: 13.06, 20.07, 27.07)
Тривалість: 12 НОЧЕЙ

Вік: від 8 до 17 років

ВАРТІСТЬ: 1100 ЄВРО+АВІАПЕРЕЛІТ
Проживання: РЕЗИДЕНЦІЯ POP ART

EMU UNIVERSITY
Л тня школа - ун кальна наповнена р зноман тн стю насичен стю. Кожен
учасник зможе знайти культурн або спортивн розваги, в дпов дно до своїх
нтерес в. Вс д ти школи, знаходяться п д нтенсивним контролем асистент в,
як строго дотримуються правил безпеки. EMU Beach Club є одним з кращих
пляж в не т льки Фамагусти, а й усього П вн чного К пру. Пляжний комплекс
оснащений доступом до Wi-Fi, власною школою дайв нгу, басейном, баром
кафе. Розважальна програма М жнародної л тньої школи д литься на заходи,
включен в програму навчання, а так само на додатков заходи.

ЩО ВХОДИТЬ У
ПРОГРАМУ:
2-тижневий курс англ йської мови (15
академ чних годин на тиждень)
Проживання в резиденц ї (2 чол в
к мнат ) + 3-х разове харчування
(вечеря в Beach Club на берез моря)
Сертиф кат про знання англ йської
мови п сля зак нчення курсу
Страховий пол с
Доступ до широкої нфраструктури
кампусу за лояльними ц нами
Культурн та спортивн заходи
Ц лодобова робота центру безпеки та
в деоспостереження
SIM-карта м сцевого оператора
Трансфер з аеропорту та в нього
Супроводження л дером з України

ФАМАГУСТА
М сто-Фамагуста на К пр
приваблює турист в своєю
незвичайн стю. Тут
процв тав один з
найфешенебельн ших
курорт в Середземномор’я, а
м сцев пляж в дв дували
найв дом ш знаменитост .
Це м сто-порт на п вденносх дному узбережж острова
К пр.

РОЗВАЖАЛЬНА
ПРОГРАМА
Welcome Party, дискотеки б ля басейну
Екскурс я Фамагустою
Тур в Н кос ю
Тур в Кирин ю
Тур в Карпаз (золот пляж ЮНЕСКО)
Монастир Апостола Андр я
Пляжний волейбол та гри в басейн
Шоу талант в, Фотограф я, Караоке
Екскурс я на кофейну фабрику та
телестуд ю
Картинг, Пейнтбол, Лазер Шоу
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ПОЇЗДКИ

Самостійна подорож із можливістю вибору екскурсій,
тривалості та інтенсивності курсу на власний смак.

EC LANGUAGE SCHOOL
(MALTA)
Мовний центр ЕС Мальта – це перша
школа мереж ЕС, заснована в 1991 роц
та швидко стала одн єю з найкращих
мовних шк л Мальти.
Розміщення: двом сн та одном сн
номери на територ ї резиденц ї або в
приймаюч й родин .

МОВА: англ йська
ВІК: 13+
СТАРТ ПОЇЗДКИ: кожний понед лок
ТРИАВАЛІСТЬ: в д 2 тижн в
ВАРТІСТЬ: в д €800

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР ASSOCIATION
(PRAGUE)
Осв тн й центр протягом 10 рок в
веде свою д яльн сть. Association прекрасно поєднує в своїх програмах
навчання в дпочинок.
Розміщення: двом сн та одном сн
номери на територ ї резиденц ї.
МОВА: англ йська, чешська, н мецька
ВІК: 13+
СТАРТ ПОЇЗДКИ: кожний понед лок
ТРИАВАЛІСТЬ: в д 10 дн в
ВАРТІСТЬ: в д €750
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ПОЇЗДКИ
Самостійна подорож із можливістю вибору екскурсій,
тривалості та інтенсивності курсу на власний смак.

ILAC - International Language
Academy of Canada (TORONTO,
VANCOUVER)
Краща мовна школа в Торонто та
Ванкувера. Oдна з найб льших мовних
шк л в Канад , що приймає понад 14
тисяч студент в кожного року з усього
св ту.
Розміщення:
в
одном сн й
або
двом сн й к мнат в обран й категор ї
проживання (резиденц я або хомстей)
МОВА: англ йська
ВІК: 15+
СТАРТ ПОЇЗДКИ: кожний понед лок
ТРИАВАЛІСТЬ: в д 2 тижн в
ВАРТІСТЬ: в д $1200
DAVID GAME COLLEGE
Kensington Academy of English
(LONDON)
Kensington Academy of English – це
мовна школа,
яка є структурним п дрозд лом одного з
найкращого
та
найпопулярн шого
приватного коледжу Лондона, David
Game College, де студенти
будуть
навчатись.
Розміщення: двом сн та одном сн
номери на територ ї резиденц ї.
МОВА: англ йська
ВІК: 16+
СТАРТ ПОЇЗДКИ: кожний понед лок
ТРИАВАЛІСТЬ: в д 2 тижн в
ВАРТІСТЬ: в д £780

У НАС Є Й ІНШІ ВАРІАНТИ
ДЛЯ ДЕТАЛЬНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНОГО ПІДБОРУ ПРОГРАМИ
ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРАМИ +380443373694 | +380950220278
empiregroup.com.ua
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