
LAL Floryda Boca Raton
uczestnicy kursów: 12-18 lat

ośrodek czynny od 28.06-09.08.2020

 

 LAL Boca Raton łączy w sobie innowacyjny program nauczania
języka angielskiego z ciekawym programem zajęć dodatkowych
w tropikalnym klimacie

 Szkoła  położona   jest  na  terenie  Lynn  University  jednym  z
najbezpieczniejszych amerykańskich kampusów ok 5-10 min od
plaży i centrum miasta.

 Zakwaterowanie na ternie świetnie wyposażonego kampusu z 2
basenami,  boiskami  do  koszykówki,  piłki  nożnej,  uni-hokeja  i
softball, kortami tenisowymi, teatrem i biblioteką. 

 Wszyscy nauczyciele mają odpowiednie kwalifikacje i spełniają
wymagania  Commission  on  English  Language  Program
Accreditation.

 Zajęcia  angielskiego  w  grupach  międzynarodowych  max.  15  osobowych  w  dobrze  wyposażonych  salach
uniwersyteckich).

 Do  wyboru  dwa programy  Classic  Summer  School  i  dla  osób  chcących  skorzystać  z  liczniejszych  atrakcji
pozalekcyjnych  Premium  Florida  Experience  Summer  School  (zawiera  dodatkową  wycieczkę  limuzyną  po
Miami i wycieczkę do centrum NASA)

 Program atrakcji pozalekcyjnych jest urozmaicony i bardzo ciekawy, podczas swojego pobytu będziesz miał
okazję odwiedzić lokalne atrakcje, wodne parki rozrywki i piękną plażę

 Opieka i wsparcie zapewnione przez 24 h/dobę.

 W cenie każdego kursu uczestnik otrzymuje:  naukę,  program atrakcji  pozalekcyjnych,  certyfikat,  materiały
dydaktyczne, ubezpieczenie, transfery,  zakwaterowanie i wyżywienie.



Kurs językowy

Kursy  języka  angielskiego  dla  młodzieży  prowadzą  tylko  doświadczeni  i  przyjaźni  nauczyciele.  Zajęcia  umożliwiają
indywidualne podejście, jednocześnie zapewniając doskonałą mieszankę narodowości (58% Europa Zach, 18% Europa
Wsch, 9% Europa Centralna, 2% Azja, 8% Ameryka Pd, 5% Bliski Wschód) i osobowości, tworząc idealne warunki do
nauki. 

 20 lekcji w tygodniu (15 godzin), 
 maksymalnie 15 osób w grupie 
 uczestnicy w wieku od 12 do 18 lat
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy
 lekcje od rana lub popołudniowe
 1 lekcja = 45 minut 

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie na terenie kampusu w szkolnej rezydencji

W rezydencji  znajduje się 100 pokoi,  pomieszczenia wspólne z TV, DVD, stołem bilardowym i do ping-ponga,  oraz
pralnia.  Wi-Fi na ternie całego kampusu bezpłatne. 

 pokoje 4-osobowe z łazienkami i klimatyzacją, 
 pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) na terenie kampusu. Suchy prowiant w trakcie wycieczek szkolnych.  
 depozyt zwrotny w wysokości 100 USD  

Adres kampusu :

Program zajęć dodatkowych

Szkoła organizuje liczne popołudniowe i wieczorne atrakcje między innymi: wieczory filmowe, quizy, pokazy talentów,
gry zespołowe, zajęcia plastyczne. Sam zdecydujesz na miejscu z jakich atrakcji będziesz chciał skorzystać. Prócz zajęć
na miejscu masz do wyboru szereg ciekawych wycieczek np. Miami, NASA, KeyWest,  FloridaWestCost i wiele wiele
winnych. 



Przykładowy program zajęć : 

Podróż

Odbiór z lotniska lotniska Miami lub FLL w dniu rozpoczęcia pobytu (niedziela) w godz. 7.00-21.00 w cenie, wylot w
niedzielę z lotniska Miami lub FLL w godz. 11:00-1:00


