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LONDON
Från den 1 januari 2017 erbjuder ComCult AB intensivutbildningar i London,
i samarbete med Linguarama.
Vårt kurscenter i London ligger
centralt, på gångavstånd från
exempelvis London Museum
och S:t Paul’s Cathedral. Från
8:e våningen har du en härlig
utsikt över centrala London.
En utbildning i London ger dig
möjlighet att kombinera din
språkutbildning med att uppleva en av de mest populära
städerna i världen.

Det är enkelt att ta sig till vårt London-center.:
Oavsett om du flyger till Heathrow eller Gatwick tar du tåget till London City och
sen Circle Line till Moorgate Station.

I London finns 22 rum för utbildning, både i grupp och
individuellt.
Våra luftkonditionerade
rum är nya och fräscha.
Samtliga lektionsrum är
utrustade med datorer,
interaktiva white-boards
och wi-fi.

LOGI I LONDON
Om du inte har möjlighet att arrangera logi på egen hand hjälper vi dig gärna att hitta
ett närliggande hotell eller genom att rekommendera en av våra värdfamiljer.

Det finns ett stort urval av
hotell i närheten av vårt
center och vi kan tipsa om
lämpliga hotell i olika prisklasser.
Det ingår oftast fruktost i
hotellpriserna.

Våra värdfamiljer är speciellt
utvalda för att passa våra
kunder och har ett genuint
intresse av att lära känna sina
inneboende. Familjerna bor
lite utanför centrum och du
får räkna med 40-45 minuters
resa mellan ditt boende och
centret. Det ingår frukost och
middag i priset när du väljer
att bo i värdfamilj.

LUNCHER
Det ingår lunch med lärare varje dag
för alla kunder som läser individuellt.
För de som väljer att läsa i grupp ingår
lunch med läraren vid 2 tillfällen under
veckan.

SOCIALA AKTIVITETER
Varje dag erbjuder vi
sociala aktiviteter som
du gör tillsammans
med de övriga kursdeltagarna.
Aktiviteterna har stor
variation och är förstås
frivilliga. Du anmäler
ditt intresse för varje
aktivitet som erbjuds.

Aktiviteterna påbörjas direkt efter dagens sista lektion och leds av någon av lärarna.
Vi erbjuder exempelvis besök på: teater, bio och gallerier; the London Eye; historiska
platser i London; närliggande pub.

STUDIEBESÖK
När du väljer att studera i London får du en fantastisk chans att besöka företag som
är relaterade till den bransch som du själv arbetar i. Som exempel arrangeras besök
på Bank of England; The Old Bailey; och the Civil Courts. Företagsbesöken ger dig en
möjlighet att höra och praktisera språket så som det fungerar i vardagen.

SCHEMA
09.15-12.15

Lektioner, paus för kaffe

12.15-13.45

Lunch med lärare

13.45-17.00

Lektioner, paus för te

17.15

Sociala aktiviteter

Varje dag har deltagarna totalt 60 minuters lärarledda självstudier under lektionstiderna som anges ovan.

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 vårt London Center finns i huvudsak 3 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.

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!

LONDON
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

