FLORYDA – BOCA RATON
KUA-14/X/19

Cena:
Wiek:
Długość pobytu:

14990 PLN
12 - 18 lat
3 tygodnie

Promocja First minute - Zniżka 300 PLN do 28.02

TERMIN

17.07–08.08.2019

Atuty:
- atmosfera wakacyjnego luzu na najpiękniejszych plażach Miami
- równikowy klimat i gwarancja słonecznej pogody
- nauka angielskiego wśród młodzieży z całego świata

Przedpłata:

LAL – uznana, międzynarodowa szkoła językowa, od
1980 roku organizuje kursy językowe dla obcokrajowców i
szczyci się bardzo wysoką jakością oferowanych usług.
Lekcje prowadzone są przez wykwalifikowanych i
entuzjastycznych nauczycieli, szkoła oferuje także
konsultacje z ekspertami akademickimi. Wszystkie ośrodki
w Anglii, na Malcie, w RPA i USA zapewniają wysokie
standardy nauczania. Szkoła posiada akredytację British
Council oraz zrzeszona jest w EnglishUK.

Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
Warszawa-Miami
godz. 12.05 – 17.30
Miami-Warszawa
godz. 20.05 – 12.15

Boca Raton – miasto w stanie Floryda, zlokalizowane w
pobliżu metropolii Miami, w okręgu Palm Beach Country,
nad Oceanem Atlantyckim. Równikowy klimat i bliskość
Karaibów sprawiają, że Boca Raton jest ulubionym
nadmorskim
resortem
wypoczynkowym
wśród
Amerykanów z chłodniejszych regionów USA. Miasto
oferuje piękną pogodę przez cały rok, fantastyczne plaże z
bulwarami drzew palmowych oraz urokliwą postkolonialną
architekturą. Miasto jest rewelacyjnie skomunikowane z
Miami, około 60 minut jazdy samochodem.

4000 PLN

Dopłaty:
- transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Warszawa - Miami Warszawa
3950 PLN
- zwrotny depozyt płatny w akademiku w dniu przyjazdu 100 USD
Dodatkowe opcje:
- całodniowe wycieczki:
Miami by Limo
85 USD
NASA Kennedy Space Centre
120 USD
Rapids Water Park
120 USD
Key West
120 USD
Orlando (Universal/Disney/Busch Gardens/SeaWorld) 170 USD

Opłata zawiera
Nauka
15 godzin w tygodniu
Nauka w grupach międzynarodowych
Każda lekcja trwa 60 minut
Maksymalna liczba osób w grupie: 15
Test kwalifikacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokój 2-os.
Śniadanie, lunch, obiadokolacja (lunch i obiadokolacja
serwowane na ciepło, podczas wycieczek lunch
pakowany)
Zajęcia pozalekcyjne i wycieczki

Ośrodek nauczania LAL znajduje się na terenie założonego
w 1962 roku Uniwersytetu Lynn. W 2012 r. uczelnia była
gospodarzem 3-ciej debaty prezydenckiej. Uniwersytet
otoczony jest kompleksem siedmiu sztucznych jezior.
Świetnie wyposażony kampus zlokalizowany jest ok 5-10
minut od plaży i centrum miasta. Do dyspozycji
uczestników pozostają dobrze wyposażone sale lekcyjne,
aula wykładowa, biblioteka, pokój rekreacyjny, 2 baseny,
boiska do koszykówki, piłki nożnej, uni-hokeja, korty
tenisowe, teatr, stołówka, pralnia (1,5$ za pranie) i
bezpłatny dostęp do internetu WiFi.
Akademik – kursanci mieszkają w akademiku na terenie
kampusu, w wygodnych 2-osobowych pokojach,
pogrupowanych w 5-pokojowe apartamenty. Każdy
apartament wyposażony jest w 2 łazienki. Wszystkie
pokoje są klimatyzowane. Dziewczęta i chłopcy
zakwaterowani są w oddzielnych blokach mieszkalnych lub
na oddzielnych piętrach. W jednym terminie na kursie
przebywa maksymalnie 200 uczestników.
Po lekcjach kursanci mają zorganizowany ciekawy
program zajęć pozalekcyjnych. Kursanci będą mogli
odwiedzić lokalne atrakcje, wodne parki rozrywki i piękną
plażę. Kadra szkolna nadzoruje młodzież podczas
wszystkich zajęć. Wspólna nauka oraz zajęcia
pozalekcyjne w towarzystwie międzynarodowym w
naturalny sposób rozwijają umiejętności językowe,
poszerzają wiedzę o Stanach Zjednoczonych oraz innych
kulturach, w atmosferze niezwykłej, wakacyjnej zabawy.

Ciekawy program zajęć popołudniowych i wieczornych:
futbol amerykański, sztuka i rzemiosło, zajęcia plastyczne,
koszykówka, baseball, kasyno, tematyczne imprezy
taneczne, szukanie skarbów, pokaz mody, gry i quizy,
karaoke, zakupy w centrum handlowym, Miami Beach,
mini-olimpiada, wieczór filmowy, piłka nożna, tenis
stołowy, talent show, wieczór karnawałowy, tenis ziemny,
siatkówka
3 wycieczki całodniowe w trakcie pobytu: Miami Bayfront,
Museum of Discovery and Science in Everglades, Miami
Coconut Grove & Frost Museum of Science
Przejazdy wg programu szkolnego oraz bilety wstępu są
wliczone w cenę
Transfer
Transfer szkolny z/na lotnisko Miami
zakwaterowania w dniu przylotu i wylotu

do

miejsca

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Nadzór opiekuna ATAS
Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od
momentu wyjazdu z Polski aż do powrotu do kraju,
zarówno podczas przelotu jak i w czasie trwania całego
pobytu. Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje
anglojęzyczna kadra szkolna
Uwaga!
- Konieczny ważny paszport i wiza
- Wiza turystyczna - płatna bezpośrednio na konto ambasady około 160 USD

