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Colònies d'anglès

/ 5-15 anys

Football Camp (Vall d'Aran)
Les




7-14
Anglès
Casa de colònies

 Esports
Futbol.

Programa
Amb la col·laboració de Campus FC Stage, ens complau promocionar les seves colònies de fútbol en anglès on els vostres fills aprendran anglès mentre
gaudeixen de la seva activitat preferida en un entorn immillorable per a ells, la Vall d'Aran.
No deixis passar l'oportunitat d'apuntar-te a un campament on l'aprenentatge, la diversió i un ambient increïble es concentren en un sol lloc en completa
armonia.
Football Camp
Amb les colònies de futbol en anglès, l'elecció entre l'esport, l'anglès i els amics desapareix, ja que ofereixen una perfecta combinació dels tres.
Millora el teu nivell futbolístic amb el seu sistema d'entrenament propi de 2,5 hores diàries encarat a la millora individual, de control, de pas, de tir a porteria,
de regateig i en hàbits de joc, així com altres tants conceptes tècnics i tàctics que faran elevar el teu joc al següent nivell.
A tot això, s'han de sumar les competicions i tornejos que s'ofereixen, una gran oportunitat per a mostrar i practicar el que s'ha après.
Adapten les seves classes d'anglès a les preferències de l'alumne, dividint aquests per edats i per nivells d'aprenentatge, tot amb monitors natius que
disposen d'una àmplia experiència.
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Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Principiant
Número de sessions d'idioma: 13

Centre

Les (Vall d'Aran)
Les. Espanya

25540 Les, Catalonia, Lleida

Allotjament
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Casa De Colonias

Activitats
Activitats
> Gymkana
> Juegos de noche
> Cine
> Bubble Football
> 1 actividad de aventura semanal (ráfting, parque vertical...)
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Dates i Preus
Pla B
Si no us van bé les dates proposades per viatjar en grup, podeu començar el programa de forma individual en un altre moment...
Casa de colonias

Casa de colonias

entre el 27.06.2021 i el 18.07.2021

entre el 27.06.2021 i el 18.07.2021

1 web.Semanas
745,00 EUR

2 web.Semanas
1.245,00 EUR

El preu inclou:

El preu inclou:

> Alojamiento en pensión completa > Transporte ida y vuelta hasta Les > 2,5h. diarias de
clases de inglés con profesores nativos > 2,5h. diarias de entrenamientos de fútbol >
Entrenamiento específico de porteros > 5 h./sem. de Torneo FCStage > Piscina > Zona
jardín de actividades varias (Futbolín, Ping Pong, volley...) > 1 actividad de aventura por
semana(ráfting, parque vertical…) > Actividades extra (gymkana, night games, Panna KO,
Bubble football…) > Equipación entrenamiento + 1 camiseta del Campus > Servicio de
lavandería > Seguro de responsabilidad civil

> Alojamiento en pensión completa > Transporte ida y vuelta hasta Les > 2,5h. diarias de
clases de inglés con profesores nativos > 2,5h. diarias de entrenamientos de fútbol >
Entrenamiento específico de porteros > 5 h./sem. de Torneo FCStage > Piscina > Zona
jardín de actividades varias (Futbolín, Ping Pong, volley...) > 1 actividad de aventura por
semana(ráfting, parque vertical…) > Actividades extra (gymkana, night games, Panna KO,
Bubble football…) > Equipación entrenamiento + 1 camiseta del Campus > Servicio de
lavandería > Seguro de responsabilidad civil

Casa de colonias

entre el 27.06.2021 i el 18.07.2021
3 web.Semanas
1.745,00 EUR
El preu inclou:
> Alojamiento en pensión completa > Transporte ida y vuelta hasta Les > 2,5h. diarias de
clases de inglés con profesores nativos > 2,5h. diarias de entrenamientos de fútbol >
Entrenamiento específico de porteros > 5 h./sem. de Torneo FCStage > Piscina > Zona
jardín de actividades varias (Futbolín, Ping Pong, volley...) > 1 actividad de aventura por
semana(ráfting, parque vertical…) > Actividades extra (gymkana, night games, Panna KO,
Bubble football…) > Equipación entrenamiento + 1 camiseta del Campus > Servicio de
lavandería > Seguro de responsabilidad civil
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