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Från den 1 januari 2017 erbjuder ComCult AB intensivutbildningar i England på
Cheney Court.
Cheney Court ligger på landsbygden i
sydvästra England, endast 10 km från
Bath.
Huset är en vacker herrgårdsbyggnad
från 1600-talet med tillbyggda annex
för logi och fritidsaktiviteter.
För att komma till Cheney Court reser
du enklast med flyg till Heathrow och
åker taxi eller buss.
Transfertiden är 2 timmar.

Cheney Court har en
varm och avkopplande
miljö som samtidigt erbjuder funktionella
utbildningslokaler med
modern teknik.
Cheney Court erbjuder
utbildningar för upp till
30 deltagare per vecka.

MAT OCH LOGI
Samtliga sovrum på Cheney
Court är personligt inredda
och har wifi samt eget badrum.
De flesta sovrummen ligger i
de tillbyggda annexen, precis
bredvid huvudbyggnaden.

I kurspriset ingår helpension från söndag kväll till lördag förmiddag. Maten håller hög
standard och serveras i huvudbyggnaden. Meddela i förväg om du har speciella
önskemål angående kosten så blir du inte besviken.

SOCIALA AKTIVITETER
Varje dag ingår sociala aktiviteter tillsammans
med de övriga kursdeltagarana.
Aktiviteterna har stor variation och samtliga
ingår i kursavgiften, dock tillkommer kostnad
för biljett när ni följer med på bio eller teater.
Aktiviteterna kan vara besök till Bath; teatereller biobesök; föreläsningar om exempelvis
ostar eller whisky; kommunikationsövningar;
besök till Bristol, med mycket mera.

FRITID
Den vackra omgivningen inbjuder till
aktiviteter utomhus när lektionerna är
slut för dagen.
Trädgården på Cheney Court är en
oas i tillvaron.
Det finns också fina vandringsleder runt
kurscentret samt egna tennisbanor och
en utomhuspool.
För dig som tycker om golf finns en
utslagsbana på området.
Inomhus hittar du ett gym, en sauna
och ett fint biljardbord - om du inte
bara vill sitta i något av de charmiga
rummen för att läsa en bok eller prata
med någon av de övriga deltagarna.

SCHEMA
08.00-08.30

Frukost

09.00-12.30

Lektioner, paus för kaffe

12.30-13.45

Lunch med lärare

13.45-17.15

Lektioner, paus för te

19.15

Middag, 3 rätter

ca 20.30

Sociala aktiviteter

LINGUARAMA CONNECT
Linguarama Connect är ett administrationspaket varje deltagare betalar för.
I paketet ingår test on-line samt telefonintervju före kursstart; skräddarsytt kursmaterial
utifrån varje deltagares språknivå och behov; kursrapport efter kursens avslut; dessutom
6 månaders support via nätet med skräddarsydda övningar.

UTBILDNINGSPAKET - DET FINNS ALLTID
NÅGOT SOM PASSAR DIG!
På Cheney Court finns i huvudsak 4 olika typer av utbildningsformer.
Antalet lektioner som anges nedan avser det antal du har per vecka:
1.

Individuell utbildning

40 lektioner individuell utbildning

2.

Sluten grupputbildning

40 lektioner med dina arbetskolleger, max 4 personer

3.

Kombinationsutbildning

20 lektioner individuell lutbildning
20 lektioner öppen grupputbildning, max 6 personer

4.

Specialprogram

40 lektioner öppen grupputbildning med speciellt
fokus på ett särskilt område. Programmen erbjuds
under fasta veckor. Max 6 deltagare per grupp.
Hör av dig om du vill ha en specifikation på våra
specialprogram!

CHENEY COURT
KONTAKT
För mer information kontakta Maria Johnsson
ComCult AB
Mejl: maria.johnsson@comcult.se
Kontor: 040 - 15 21 50
Mobil: 070 - 710 99 20
Web: comcult.se

