
Edinburgh Experience és un projecte dissenyat per 
a grups escolars per descobrir Edimburg, la capital d’Escòcia,  
d’una manera educativa, divertida i emocionant. És ideal des 
de 2n d’ESO a batxillerat, com a experiència cultural o 
com a viatge de final de curs. Hi ha tres opcions de programes 
a triar: 

· Edinburgh Home Class
· Edinburgh Home
· Active Edinburgh

Cada un d’aquests programes ha estat dissenyat per 
proporcionar a les escoles la flexibilitat de seleccionar 
la millor opció per a les necessitats dels teus estudiants. 

Monitors nadius acompanyen als alumnes durant cada 
activitat/excursió amb entretinguts projectes i tallers.  

Cada programa ha estat seleccionat per tal d’assegurar que 
els estudiants aprenguin interessants fets històrics i culturals 
sobre els monuments i els llocs més turístics d’Edimburg, com 
per exemple, el castell, l’Arthur’s Seat, el Parlament 
Escocès o el Museu Nacional d’Escòcia. 

Tant en el programa Edinburgh Home Class com en el 
programa Edinburgh Home els estudiants viuen amb una 
de les nostres famílies d’acollida acuradament 
seleccionades a Edimburg. 

Edinburgh Home Class. Els estudiants assisteixen a 
classes/tallers pels matins, descobrint els indrets més famosos 
i la història d’Escòcia i Edimburg. A les tardes, fan excursions i 
visites culturals amb els nostres guies.

Edinburgh Home. Els estudiants realitzen excursions i 
visites culturals guiades durant tot el dia, descobrint Edimburg 
amb l’ajuda de projectes descobrint Edimburg amb l’ajuda de 
projectes ben organitzats y dels nostres guies. 

Active Edinburgh. Els estudiants s’allotgen en un dels 
nostres albergs triats per la seva localització i qualitat, i 
passen el dia realitzant excursions i visites culturals, explorant 
Edimburg amb els nostres guies.  

Enviem a cada escola una sèrie de projectes 
educatius per realitzar abans i durant el viatge.

Activitats i projectes Classes/tallers      Excursions guiades / Família/alberg

Viu la màgia i l’encant 
de la ciutat més vibrant d’Escòcia 
amb projectes i guies escocesos
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· Programa complet d’excursions, projectes i activitats socials
· Monitors d’anglès nadius acompanyant al grup
· Transport inclòs
· Recollida a l’aeroport i trasllat d’anada i tornada a Escòcia
· Un professor per cada 15 estudiants
· Presentació del projecte als pares
· IVA
· Gestió de la reserva dels vols
· Assegurança de viatge
· Talonari de recaptació pel viatge
· Telèfon d’emergències disponible les 24 hores
· Organització de la sortida a l’aeroport

Material educatiu per professors
· Pre-trip Project que el professor utilitzarà per preparar el viatge 

Edinburgh Home Class
· Allotjament en família amb pensió completa 
· Classes/tallers en un dels nostres centres
· Excursions guiades i visites a Edimburg
· Material addicional per les excursions i visites
· Travel Project que els alumnes poden realitzar durant el viatge

Edinburgh Home
· Allotjament en família amb pensió completa 
· Excursions guiades i visites a Edimburg
· Material addicional per les excursions i visites
· Travel Project que els alumnes poden realitzar durant el viatge

Active Edinburgh
· Allotjament en alberg amb mitja pensió 
· Excursions guiades i visites a Edimburg
· Material addicional per les excursions i visites
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Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

08:00-09:00

Trobada a 
l’aeroport per la 

sortida Arribada a 
l’aeroport i trasllat 
al punt de trobada 

a Edimburg 

                                     Esmorzar amb la família/ a l’alberg

9:00-13:00

Introduction & Get 
to know Edinburgh         

Un desafiament 
interactiu i divertit en 
equip on aprendrem a 
moure’ns per la ciutat

Stockbridge & 
Inverleith Park                      

L’elegància georgiana es 
barreja amb l’ambient 

d’un poble rural

National Gallery                  
És el moment del  

Mackenzie School Art 
Attack. Troba precioses 

obres d’art al nostre 
painting hunt!

Preparació de les 
maletes per la 

sortida i comiat 
de la teva família 

d’acollida o alberg

Trasllat des del 
punt de trobada 
fins l’aeroport i  

check-in

Tornada a casa 
amb vol directe

13:00-14:00                               Dinar

14:00-19:00

Ruta orientativa a 
la tarda

Presentació de la 
família/trasllat a 

l’alberg

National Museum        
of Scotland                       
Un edifici 

impressionant que 
equilibra lo antic amb 

lo nou

Scottish Parliament 
(sense entrada)                  

Visita des del saló 
principal fins el jardí del 

vestíbul 

Arthur’s Seat              
Pujada energètica pel volcà 

d’Edimburg amb vistes 
espectaculars

19:00                               Sopar i nit amb la família/ a l’alberg

Què inclou?

Edinburgh Home Class

Edinburgh Home / Active Edinburgh /
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Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

08:00-09:00 Trobada a 
l’aeroport 

per la sortida 
Arribada a 
l’aeroport i 

trasllat al punt 
de trobada a 

Edimburg 

                                                         Esmorzar amb la família

9:00-13:00 Classes/tallers relacionats amb Edimburg i Escòcia Preparació de les 
maletes per la 

sortida i comiat 
de la teva família 

d’acollida

Trasllat des de el 
punt de trobada 
fins l’aeroport i  

check-in

Tornada a casa  
amb vol directe 

13:00-14:00                                Dinar

14:00-19:00

Ruta 
orientativa a 

la tarda

Presentació de 
la família

Pujar a 
Arthur’s Seat                   

Pujada energètica 
pel volcà d’Edimburg 

amb vistes 
espectaculars

Scottish Parliament 
(sense entrada) 

Edinburgh Castle         
(sense entrada)

The Palace of Holyrood 
(sense entrada)

National Museum of Scotland

 National Galleries of Scotland

19:00                                       Sopar i nit amb la família

info@hometohome.es            tf. 93 864 88 86          


