
Περιλαμβάνονται: 
 

•Αεροπορικά ειςιτήρια από /προσ Θεςςαλονίκθ μζςω Ακινασ με Aegean/British. 
•Όλεσ οι μεταφορζσ εξωτερικοφ με ιδιωτικό ποφλμαν. 
•Διαμονή, διατροφή και μαθήματα όπωσ αναφζρεται ςτο πρόγραμμα. 
•Βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό και πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ. 
•Εκδρομζσ όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα του Πανεπιςτθμίου. 
•Καθημερινό πρόγραμμα δραςτηριοτήτων & Σπορ. Απογευματινζσ και βραδινζσ 
εκδθλϊςεισ (disco, karaoke, parties, shows, προβολζσ ταινιϊν, ομαδικά παιχνίδια). 
•24ωρη επικοινωνία με αγγλικό κινθτό τθλζφωνο μεταξφ ςυνοδϊν/γονζων/μακθτϊν. 
•Σακίδιο StudyTours & Ταξιδιωτικά ζντυπα. 
•Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ ( Π.Δ. 339/96 )  & Φ.Π.Α. 
•The London Experience, προαιρετικό πρόγραμμα επιςκζψεων και περιθγιςεων, ζτςι 
οργανωμζνο από το Studytours ϊςτε να ςασ δίνει τθ δυνατότθτα να εξερευνιςετε και 
να ανακαλφψετε το Λονδίνο ςε μικρό χρονικό διάςτθμα εφκολα και οικονομικά. 
 
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•Προςωπικά ζξοδα και ςυνάλλαγμα. 
•Ότι αναφζρεται ωσ προτεινόμενο & προαιρετικό (εκδρομζσ, είςοδοι μουςείων κ.α) 
•Οι φόροι αεροδρομίων οριςτικοποιοφνται με τθν ζκδοςθ των αεροπορικϊν 
ειςιτθρίων και πλθρϊνονται μετρθτοίσ με τθν εξόφλθςθ (ςθμερινι τιμι € 120) 
 
Σημειώςεισ 
Η τιμι ζχει υπολογιςτεί με τθν ιςοτιμία Ευρϊ και Λίρασ Αγγλίασ τον Δεκζμβριο του 2016. 
Συχόν διαφοροποίθςθ ςτθν τιμι του ςυναλλάγματοσ, του ειςιτθρίου ι των φόρων 
αεροδρομίων κα επιφζρει ανάλογθ αναπροςαρμογι. 

Ημερομηνίες: 10/07/2017 – 19/07/2017                                Διάρκεια: 10 ημέρες 

 

Τιμή Προγράμματος (μεηπηηοίρ):  1.680 € 

 

Πποκαηαβολή εγγπαθήρ € 500. Εξόθληζη ππογπάμμαηορ  

1 μήνα ππιν από ηην ανασώπηζη. 

  
Πληπωμή ππογπάμμαηορ και με πιζηωηικέρ κάπηερ VISA/MASTERCARD ζε 3-6 ΑΤΟΚΕΣ 

ή ζε 8, 12, 24 & 36 ένηοκερ μηνιαίερ δόζειρ. 

  

 
28ηρ Οκηωβπίος 5, 15124 Μαπούζι, 

Τηλ: 210 6120616, Fax: 210 6141781  

E-mail: study@studytours.gr,   www.studytours.gr 

           

  

 

 

 

 
 
 

Λεωφ. Γεωργικισ χολισ 44, 55102 Πυλαία, Θεςςαλονίκθ 
Σθλ. 2310 472115 – 801 11 47247 Fax: 2310 473159 

E-mail: info@kalamari.gr  http://www.kalamari.gr 



Το Πανεπιςτήμιο: Σο Πανεπιςτιμιο του Reading ζχει πολφ μεγάλθ ιςτορία και 
φιμθ μζςα ςτουσ αιϊνεσ. Σο Whiteknights είναι ζνα καταπράςινο campus. ε 
ζνα περιβάλλον διεκνοφσ φιλοξενίασ κα ζχετε τθν ευκαιρία να ςυναντιςετε 
παιδιά απ’ όλο τον κόςμο και να απολαφςετε μαηί τουσ καταπλθκτικζσ 
εμπειρίεσ. Σο Πανεπιςτιμιο παρζχει πολλζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, 
εξωτερικά γιπεδα για πολλά ςπορ (τζνισ, βόλεϊ, μπάςκετ, ποδόςφαιρο), 
αίκουςεσ προβολισ ταινιϊν,  24ωρθ φροντίδα και αςφάλεια από ζμπειρο 
προςωπικό. Σο campus διακζτει και ιδιωτικό γιατρό για οποιαδιποτε ανάγκθ. 
 

H Πόλη/Περιοχή: Απλωμζνθ ςτισ όχκεσ των ποταμϊν Thames και Kennet, θ 
πόλθ του Reading απζχει μόλισ 22 λεπτά με το τρζνο από το κζντρο του 
Λονδίνου.  Είναι ζνα αναπτυςςόμενο κζντρο ςτον τομζα του εμπορίου, τθσ 
βιομθχανίασ και ζνα από τα μεγαλφτερα εμπορικά κζντρα τθσ Δυτικισ Αγγλίασ. 
Η πόλθ είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ παλαιϊν και νζων κτιρίων. το Reading μπορείτε 
να καυμάςετε το Μουςείο με τισ Ρωμαϊκζσ αντίκεσ και τον γνωςτό αετό 
Silchester. το Hexagon, κζντρο κάκε είδουσ διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ ζχετε 
τθν ευκαιρία να παρακολουκιςετε μουςικζσ και κεατρικζσ παραςτάςεισ. Οι 
κιποι και τα πάρκα τθσ πόλθσ υποδζχονται κακθμερινά χιλιάδεσ λάτρεισ τθσ 
πεηοπορίασ αλλά και όλουσ όςουσ επικυμοφν απλά να χαλαρϊςουν!  

Ηλικία: 10 – 17 

 

Μαθήματα: Σεςτ κατάταξθσ και 18 ωριαία μακιματα Αγγλικϊν τθν εβδομάδα 
ςε όλα τα επίπεδα από κακθγθτζσ ειδικευμζνουσ ςτθ διδαςκαλία Αγγλικϊν ςε 
παιδιά/μακθτζσ από ξζνεσ χϊρεσ. Πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ ςτο τζλοσ 
του προγράμματοσ. 
 

Διαμονή: Μονόκλινα δωμάτια με τουαλζτα και ντουσ. 
 

Διατροφή: Προςφζρεται πλιρθσ διατροφι με Πρωινό, Γεφμα και Δείπνο με 
μεγάλθ επιλογι.  
 

Εκδρομζσ: Δφο ολοιμερεσ εκδρομζσ τθν εβδομάδα ςε μζρθ όπωσ: London, 
Brighton, Bristol, Oxford, Bath και δφο μιςισ θμζρασ επιςκζψεισ ςτθν πόλθ του 
Reading και το Λονδίνο. 
 

Απογευματινζσ - Βραδινζσ Δραςτηριότητεσ: Προςφζρεται οργανωμζνο 
πρόγραμμα κακθμερινά με διάφορεσ εκδθλϊςεισ: ομαδικά παιχνίδια, κεατρικζσ 
παραςτάςεισ, προβολζσ ταινιϊν, quizzes, disco, parties, barbecues, χοροί, 
διαγωνιςμοί ταλζντων, karaoke κ.α. 
 

Σπορ: Κλειςτό γυμναςτιριο και εξωτερικά γιπεδα για μπάςκετ, τζνισ, βόλεϊ , 
hockey, lacrosse και εςωτερικι πιςίνα. 


