
/ Família/hostalActivitats i projectes Classes/tallers Excursions guiades

London’s Calling és un projecte per a què grups 
escolars descobreixin Londres d’una manera emocionant, 
divertida i educativa. És ideal per a 3r i 4rt d’ESO o 
batxillerat com a experiència cultural o com a viatge de fi 
de curs. Hi ha tres opcions de cursos per triar: 

· London Home Class
· London Home
· Active London

Cada un d’ells ha estat dissenyat per oferir a les escoles la 
flexibilitat d’escollir la millor opció per a les necessitats dels 
seus estudiants. 

Monitors nadius acompanyen als estudiants durant cada 
activitat/excursió amb projectes i material addicional.

 Aquests materials han sigut seleccionats per garantir que els 
estudiants aprenguin fets històrics i culturals rellevants sobre 
les millors atraccions i llocs d’interès de Londres, com per 
exemple, Buckingham Palace, Trafalgar Square, 
Camden Town, The British Museum o The 
National Gallery. 

Tant en el projecte London Home Class com en el London 
Home, els estudiants viuen a Ealing amb una de les 
nostres famílies d’acollida seleccionades 
acuradament. Una localització segura i al centre, per 
poder visitar Londres (a 20 minuts de Victoria).

London Home Class. Els estudiants assisteixen a classes/
tallers pels matins i estudien llocs d’interès turístic i la història 
d’Anglaterra i Londres. A les tardes, fan excursions i visites 
culturals amb els nostres guies.

London Home. Els estudiants realitzen excursions i visites 
culturals durant tot el dia, explorant Londres amb l’ajuda de 
projectes ben organitzats y dels nostres guies. 

Active London. Els estudiants s’allotgen en un dels 
albergs triats per la seva localització i qualitat. Passen la 
resta del dia realitzant excursions i visites culturals, explorant 
Londres amb guies de home to home. 

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

Vine al nostre centre a Ealing, Londres, 
i descobreix la ciutat amb projectes 
i guies anglesos
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· Programa complet d’excursions, projectes culturals 
  i activitats socials
· Monitors d’anglès nadius acompanyant el grup
· Transport inclòs
· Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de destí
· Un professor per a cada 15 estudiants
· Presentació del projecte als pares
· IVA
· Gestió de la reserva de vols
· Assegurança de viatge
· Talonari de recaptació pel viatge
· 24 hores d’assistència telefònica per emergències
· Organització de la sortida a l’aeroport

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

London Home Class
· Allotjament en família amb mitja pensió 
· Classes/tallers en un dels nostres centres
· Excursions guiades i visites a Londres
· Material addicional per les excursions i visites
· London Project per realitzar durant el viatge

London Home
· Allotjament en família amb mitja pensió 
· Excursions guiades i visites a Londres durant tot el dia
· Material addicional per les excursions i visites
· London Project per realitzar durant el viatge

Active London
· Allotjament en alberg amb mitja pensió 
· Excursions guiades i visites a Londres durant tot el dia
· Material addicional per les excursions i visites
· London Project per realitzar durant el viatge
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Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

08:00-09:00 Arribada amb 
vol directe 
i recollida a 
l’aeroport

                                    Esmorzar amb la família

9:00-13:00 Classes/tallers relacionats amb Londres i Anglaterra
Preparar les maletes per la 

sortida i acomiadament de la 
vostra família d’acollida 

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
Ealing: Ruta 
orientativa i 

presentar a la 
família

Green Park 
Buckingham Palace 

St. James’s Park 
Downing Street 

Westminster Abbey 
Parliament Square 

Big Ben

 The Tower of London                                  
Tower Bridge                                         

City Hall                                   
The Golden Hinde ship 
Shakespeare’s Globe 

Theatre Millenium Bridge                        
St Paul’s Cathedral

Piccadilly Circus                  
Soho                 

China Town 
Leicester Square 
Carnaby Street 
Oxford Street

19:00                              Sopar i nit amb la família

Ex
em

pl
e 

d’
ho

ra
ri 

Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

08:00-09:00

Arribada amb 
vol directe 
i recollida a 
l’aeroport

                                          Esmorzar amb la família/a l’alberg

9:00-13:00

Green Park             
Buckingham Palace                                       

Downing Street 
Westminster Abbey                      
Parliament Square                         

Big Ben                            
National Gallery (Project)            

Trafalgar Square

Projecte: Natural History 
Museum o Science 

Museum

Projectes: British 
Museum, Holborn 

Covent, Garden 
Royal Opera House

Preparar les maletes per la 
sortida i acomiadament de 
la vostra 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

Ealing: Ruta 
orientativa 
i presentar 
a la família 
o trasllat a 

l’alberg

Camden Town            
Compres a Camden Market

The Tower of London 
Tower Bridge                                

City Hall          
Shakespeare’s Globe  

Millenium Bridge               
St.Paul’s Cathedral 

Piccadilly Circus                  
Soho                  

China Town 
Leicester Square 
Carnaby Street 
Oxford Street

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

London Home Class

London Home / Active London /

info@hometohome.es            T. 93 864 88 86          


