
Kings Summer Nowy Jork-  College of Mount Saint Vincent 
wiek:  12-17 lat

ośrodek czynny:  5 lipca – 8 sierpnia 2023 (dni pobytu: środa- czwartek)

• Organizatorem  pobytu  jest  Kings  Education  –
prestiżowa grupa edukacyjna,  specjalizująca  się
w kursach angielskiego w Wielkiej Brytanii i USA.
Wszystkie ośrodki  słyną z  wysokiego standardu
zajęć lekcyjnych i  przyjaznej atmosfery. 

• Nauka  i  zakwaterowanie  na  terenie  dużego,
bezpiecznego  i  doskonale  wyposażonego
kampusu  College  of  Mount  Saint  Vincent w
sąsiedztwie Riverdale.

• Tylko  30  minut  pociągiem  od  Grand  Central
Station,  doskonałe  połączenie  pobytu  na
kampusie  z  licznymi  akacjami  i  zwiedzaniem
centrum miasta

• Atrakcyjny program zajęć pozalekcyjnych w tym
liczne wycieczki do miejsc, które trzeba zobaczyć
będąc w Nowym Jorku 

• Na terenie kampusu liczne boiska gdzie  grać w
piłkę nożną i inne sporty zespołowe, siłownia. 

• Nowoczesne  sale  lekcyjne  wyposażonych  w
projektory multimedialne, WiFi 

• Atrakcyjny  program  zajęć  pozalekcyjnych,
zaangażowani opiekunowie, opieka 24h



Kurs językowy 
• 20 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut (15 godzin zegarowych)
• maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 12)
• uczestnicy w wieku 12-17 lat 
• międzynarodowe grupy

przykłądowy program zajęć tygodniowych ponizej. 

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie  na  terenie  kampusu  to  gwarancja
bezpieczeństwa,  pełnej  integracji  z  rówieśnikami  z
różnych krajów oraz komfort pieszej odległości na lekcje I
program  zajęć  dodatkowych.  Oddzielne  pomieszczenia
dla chłopców i dziewcząt. 

• Pokoje 2 os. ze wspólną łazienką
• Pełne wyżywienie serwowane w w stołówce na

miejscu 
• Podczas wycieczek zapewniany suchy prowiant

na lunch lub kupony na posiłki „na mieści”
• Uwaga pierwszego dnia płatny depozyt na wypadek zniszczeń 

 
Program zajęć dodatkowych

Bardzo szeroki program zajęć dodatkowych. Liczne zajęcia popołudniowe na ternie kampusu w tym m.in.
futbol  amerykański,   baseball,  koszykówka,  taniec,  dyskoteka,
pokazy mody, zajęcia artystyczne, karaoke, mini-igrzyska, wieczory
filmowe,  quizy,  piłka  nożna,  pływanie,  pokazy  talentów,  tenis,
siatkówka i światowa noc muzyki. 
W cenie pobytu wycieczki plan poniżej. 



Podróż / transport z i na lotnisko

Bezpośredni przelot LOT z Warszawy. Szkoła organizuje transport z i na lotniska

JFK 225 USD  przejazd w jedną stronę 
NEWARK 255 USD  przejazd w jedną stronę 
LA GUARDIA 225 USD  przejazd w jedną stronę 


