
Estades per setmanes (estiu)

Estada + anglès intenssiu, 2 setmanes
15 hores de conversa one-to-one en anglès a la setmana 2,500.00 €
20 hores de conversa one-to-one en anglès a la setmana 2,700.00 €
Setmana addicional 850.00 €

Estada + anglès intenssiu + cooking (cuina), 2 setmanes
10 hores de conversa one-to-one en anglès + 5 hores de cuina a la setmana 2,500.00 €
Setmana addicional 850.00 €

Estada + anglès intenssiu + Culture, 2 setmanes
10 hores de conversa one-to-one + 3 visites culturals a la setmana 2,700.00 €
Setmana addicional 950.00 €
15 hores de conversa one-to-one + 3 visites culturals a la setmana 3,000.00 €
Setmana addicional 1,100.00 €

Descomptes

Hi ha la possibilitat de descomptes per estades de 2 o més estudiants a la mateixa família d´acollida Consultar

Estades acadèmiques 

Estades acadèmiques trimestrals / anuals
Estada trimestral 9,900.00 €
Estada 2 trimestres Consultar
Estada curs complet 19,900.00 €

NOTA: Cool-Stay es reserva el dret a modificar els preus al llarg de la temporada.

Pagament
El pagament es realitza en varies fases:

Estades per setmanes

Estades acadèmiques

Cool-Stay fa una donació del 7% dels seus beneficis anuals a les següents organitzacions:

                                                             Col.labora !

      Preus Canadà (Toronto) 2022

        1.- 400 EUR de reserva (aquest import no serà reemborsable en cas de cancel.lació de l´estada).

        2.- 60% de l´import total: 6 mesos abans del començament de l´estada

       Els preus inclouen:                                                                                                                                Els preus NO inclouen:

               * Estada amb pensió completa.                                                                                                         * Vols a Canadà.
               * Sessions de conversa one-to-one en anglès.                                                                                *  "summer camp" (casal d´estiu).
               * Assegurança de viatge.
               * Trasllats aeroport.
               * Excursions/visites.
                * Activitats amb la família: a escollir entre:
                                  1- one-to-one intensive
                                  2- one-to-one + cooking (cuina)
                                  3- one-to-one + culture
                * Assessorament a la família de l´estudiant en reserva de vols.
                * Ajuda en el contacte amb la família d´acollida durant  l´estada si la
                    família de l´estudiant no parla anglès.      
                * Comissions de transferències bancàries a Canadà                 

        3.- resta de l´import total:  3 mesos abans del començament de l´estada

       Els preus inclouen:                                                                                                                Els preus NO inclouen:

               * Estada amb pensió completa.                                                                                       * Despeses personals
               * 1 Vol anada/tornada a Canadà.                                                                                     * Equipació per a les Activitats extraescolars.
               * Assegurança de viatge.                                                                                                  * Activitats extraescolars diferents a les oferides pel centre com
               * Trasllats aeroport.                                                                                                               a part del programa.
               * Activitats amb la família.
               * Matriculació en el centre.
               * Uniformes (si cal), llibres i material didàctic.
               * Activitats extraescolars oferides pel centre com a part del programa.
               * Transport local (si cal).
               * Ajuda en el contacte amb la família d´acollida durant 
                  l´estada si la família de l´estudiant no parla anglès.                       

        1.- 300 EUR de reserva (aquest import no serà reemborsable en cas de cancel.lació de l´estada).

        2.- resta de l´import total:  3 setmanes abans del començament de l´estada


