
Surrey és un dels quaranta-set comtats d'Anglaterra, Regne
Unit, amb capital a Guildford. Ubicat a la regió Sud-est limita al
nord amb Gran Londres. 
Surrey compta amb uns 1.000.000 habitants. La capital
tradicional Kingston upon Thames, ha deixat de formar part
del comtat a causa de l'expansió de Londres. L'actual capital
és Guildford que, tot i tenir una catedral, no té el rang de
ciutat i on es troba la Universitat de Surrey.

FOOTBALL + ENGLISH
SURREY

ANGLATERRA

Paris Saint Germain és un dels clubs de futbol més grans del món i
llar de les actuals llegendes del futbol Lionel Messi, Neymar i Kylian
Mbappe i, anteriorment, del mateix David Beckham d'Anglaterra!
Amb seu a Box Hill School, cada jugador aprendrà a jugar amb els
valors de l'Acadèmia París Saint-Germain de treballar junts,
autocontrol i respecte mutu pels jugadors de l'equip. Cada
participant també rebrà un kit complet de l'Acadèmia París Saint
Germain (samarreta, pantalons curts i mitjons), un certificat
d'assistència i un paquet d'informació nutricional digital del PSG.

SURREY. Anglaterra

PARIS SAINT GERMAIN

Programa, classes i activitats

Cada tarda, al campus, els alumnes de l´Acadèmia de Futbol Paris Saint Germain gaudiran d´una sessió
d'entrenament professional amb entrenadors de futbol altament qualificats. Aquestes sessions utilitzen
tecnologia per donar al jugador una perspectiva única en seguir les estadístiques (sprints/velocitat
màxima/precisió, etc.) durant l’estada al campus! 
Les sessions de coaching s'agrupen per edat i per nivell. Després, al vespre els alumnes de l´escola de
futbol s´uneixen al cos principal d´estudiants per a les classes d´anglès al matí juntament amb totes les
excursions. 

Els programa d'activitats, inclou coses com: 
• Murder Mystery •Got Talent •Party • Bàdminton • Bàsquet • Bench Ball • Big King • Bonding Belt 
• Enfornar • Habilitats de circ • Manualitats • Dodgeball • Futbol americà • Cafè d'amics • Realització de
pel·lícules • Desafiament d'imatges • Natació • Jocs d'equip • Tennis • Trashion espectacle • Cerca del tresor
• Bingo • Ioga



Dates

Setmanes

Preu: 3.475 € 

Grup: 
del 9 al 23 de juliol, o 
del 23 de juliol al 6 d'agost
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Allotjament i facilitats del centre

Excursions

El preu inclou

Els estudiants s'allotjaren en un internat especialment dissenyat
en un campus juntament amb tots els altres alumnes i personal
del centre. Els campus té edificis separats per a nens i nenes
amb una combinació d´habitacions individuals, dobles i
quàdruples amb banys individuals o compartits. A més dels
internats, tots els campus compten amb activitats esportives i
recreatives, com poliesportius, pistes de bàsquet i tennis,
piscines, discoteques i menjadors.
Hi ha un equip de personal estable de cada any i que coneix bé
el campus i com tractar a tots els alumnes. L’equip està format
per mestres completament qualificats o en formació. I estan
disponibles les 24 hores del dia per garantir que cada alumne
tingui la millor experiència possible.

       En residència

Arsenal Stadium tour + London sight-seeing
Thorpe Park theme park
Warwick Castle and Dungeons
Brighton beach and pier

14 nits d'allotjament al campus de pensió completa a
Box Hill School, Surrey
3 àpats d'alta qualitat al dia
30 hores de classes d'anglès de qualitat (les classes
tenen un límit de 15 estudiants)
Més de 25 hores de diversió i entrenament
professional amb els entrenadors de la PSG Football
Academy
4 excursions externes d'un dia complet, incloses les
visites als estadis de l'Arsenal FC i el Chelsea FC
Horari d'acció-nit al campus
Proporció líder de personal per estudiant de 1:6

                         Tel: + 34 607 470 088              info@interestades.com           www.interestades.com

Edats
 De 12 a 17 anys

Opció 3 setmanes: 

Preu:  4.820 € 
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HORARI MOSTRA


