
Szkoła EC w San Diego California 

 Szkoła językowa w San Diego mieści się w przepięknej dzielnicy La Jolla, dobrze znanej z rynków
zakupowych i malowniczego wybrzeża, gdzie foki pływają wśród surferów. 

 San  Diego  charakteryzuje  się  wspaniałym  kalifornijskim  klimatem  i  oferuje  wiele  możliwości
aktywnego spędzania czasu podczas uprawiania sportów wodnych i plażowych. 

 Budynek szkolny jest utrzymany w luźnym kalifornijskim stylu z tarasem słonecznym i widokiem na
ocean.

 Szkoła mieści się w budynku z 2008 roku, posiada nowoczesne wyposażenie: 8 sal lekcyjnych, salę
komputerową,  najnowszy  sprzęt  i  technologię  wspomagającą  nauczanie  (interaktywne  tablice,
bezpłatne WiFi) oraz oferuje niezapominanie doświadczenie wyjazdu językowego za granicę.  

 Szkoła w Południowej Kalifornii jest dość kameralna może pomieścić maksymalnie 120 osób.
 Realizowany  jest  specjalny  program  nauki  i  atrakcji  dla  starszej  młodzieży  oraz  doradztwo

uniwersyteckie,
 Najwięcej jest osób w wieku 21-25 lat ok 39 %, nastolatkowie stanowią około 29% a osoby 30+ lat

stanowią ok 19%.
 Urozmaicony mix

narodowościowy: Brazylijczycy
18%, Francuzi 1%, Szwajcarzy
16%, Saudyjczycy 18%,
Japończycy 16%, Koreańczycy
12%, Włosi 4%,  Turcy 3%, inne
narodowości  11%. 

 Od momentu rezerwacji uczeń
uzyskuje login do EC Online
(dostęp do materiałów
edukacyjnych, może napisać
placement test jeszcze przed
przyjazdem, może wypełnić
ankietę  przedprzyjazdową nt
swoich oczekiwań) .



 Sieć szkół EC specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego dla obcokrajowców, posiada ponad 30
szkół  językowych  na  3  kontynentach,  wszystkie  z  nich  prezentują  wysoki  poziom  kształcenia  i
najwyższej jakości wyposażenie.   

Oferowane kursy 

Kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek, 1 lekcja = 45 minut, max 15 osób w klasie (zwykle ok 12 osób).
Kurs: General English  - język angielski ogólny – 20 lekcji tygodniowo (15 godzin) – bez wizy
Kurs: Semi-Intensive English  - język angielski ogólny – 24 lekcji tygodniowo (18 godzin) – bez wizy
Kurs: Intensive English  - język angielski ogólny – 30 lekcji tygodniowo (22,5 godzin) – na wizie studenckiej F1
Kurs: English for Work  - język angielski ogólny 20 lekcji + 10 lekcji biznesowych (22,5 godzin) – na wizie F1
Kurs: One – to-One - Lekcje indywidualne jako dodatek do kursów grupowych 
Volunteering Programme – Wizyty w lokalnym domu starców i możliwość interakcji z miejscowymi amerykanami
Kurs English + Surfing - język angielski ogólny – 20 lekcji tygodniowo (15 godzin) + 5x1,5h sesji nauki surfingu 
Kurs: Exam Preparation – Przygotowanie do FCE, CAE, CPE,  TOEFL min. 4 tyg 20 lub 30 lekcji tygodniowo. 

Oferowane zakwaterowanie

Zakwaterowanie w akademiku / rezydencji szkolnej 
The Superior Costa Apart Verde  Village ApartHotel
Położony 20  minut  od  centrum duży  kompleks  apartamentów, oferuje
studentom  zakwaterowanie  w  dogodnych  warunkach,  2  pokojowe
apartamenty  z  aneksem  kuchennym  i  łazienką.  Posiada  kuchenkę,
lodówkę, wyposażenie kuchenne garnki, talerze kubki sztućce, czajnik, TV,
klimatyzację.  Na  terenie  basen,  siłownia,  pokój  gier,  miejsce  na  grilla,
parking.  Pokoje:  jednoosobowe  lub  dwuosobowe  z  łazienkami.
Wyżywienie: we własnym zakresie.  Adres:  8730 Costa Verde Blvd.,  San
Diego, California 92122 
Droga do szkoły 38 minut komunikacją do szkoły

Mieszkanie Superior AVA Aparthotel 
Apartamenty  AVA  są  położone  w  sercu  Pacific  Beach  nad  zatoką  San
Diego's  Mission  Bay,  dzięki  temu  mieszkańcy  maja  łatwy  dostęp  do
dziewiczej plaży z białym piaskiem, sportów wodnych, lokalnych eventów
przy promenadzie oraz licznych barów i niedrogich restauracji. Dzielnica
Pacific Beach słynie z bogatego życia nocnego, dyskotek, pubów z muzyka



na żywo i tanecznych klubów.
Apartamenty  są  położone  w  nowoczesnym  kompleksie  resortowym  z  licznymi  atrakcjami  i  bogatym  życiem
towarzyskim. Na terenie kompleksu znajduje się basen z polem boiskiem do plażówki, hydromasażami, 4 duże grille,
miejsce na ognisko, liczne restauracje , siłownia 24h/7 z treningami yogi, spiningu, obciążeniowym. , 
Apartamenty  posiadają  kuchnie  w  pełni  wyposażoną,  klimatyzację  i  WiFi,  2  sypialnie  z  prywatnymi  łazienkami  i
garderoba każda. Adres: AVA, Ingraham Street, San Diego, CA 92109 USA 
Wyżywienie: we własnym zakresie. Droga do szkoły 52 minut autobusem.

Mieszkanie  Comfort Bay Pointe Aparthotel
Lokalizacja   w sercu Pacific  Beach nad zatoką San Diego's Mission Bay,
dzięki temu mieszkańcy maja łatwy dostęp do dziewiczej plaży z białym
piaskiem, sportów wodnych, lokalnych eventów przy promenadzie oraz
licznych barów i niedrogich restauracji , blisko sklepów, plaży, komunikacji.
NA terenie kompleksu znajduje się podgrzewany basen olimpijski, 2 spa,
sauny,  sala  fitnes  i  siłownia,  boisko  do  koszykówki  i  oświetlony  kort
tenisowy, recepcję. Na terenie obiektu odbywają się zajęcia z aerobiku i
wieczory filmowe. 
2-pokojowe mieszkania z balkonem lub patio, z garderobą, łazienką, z w
pełni wyposażonym aneksem kuchennym, WiFi, klimatyzacją.  Adres: Bay
Pointe, 3866 Ingraham Street, San Diego, CA 92109, 
Wyżywienie: we własnym zakresie. Pokój 1- lub 2-osobowy.
Droga do szkoły 41 minut autobusem

Zakwaterowanie u rodziny goszczącej
Standardowe rodziny zlokalizowane są poza La Jolla  i trzeba się liczyć  z dojazdem zwykle  30 minut – 1h 20  minut.
Pokoje: 1 i 2 osobowe, Posiłki: 14 posiłków tygodniowo lub tylko śniadania.

Podróż / transfer z i na lotnisko 

Szkoła organizuje odbiór i dowóz z/na lotnisko San Diego koszt to  125 USD a z /na lotnisko Los Angeles 500 USD za
osobę (w jedną stronę). 

Program zajęć dodatkowych 

Personel  szkoły  organizuje  bezpłatne  atrakcje  integracyjne  i
sportowe,  tak  aby  uczestnicy  kursów  mogli  łatwo  się  zintegrować  i
poczuć klimat życia w San Diego. Są wśród nich wspólne mecze plażówki,
surfing,  wyjścia  do  kawiarni,  pubów  i  do  muzeów  oraz  bezpłatne
popołudniowe lekcje angielskiego realizowane w ciekawej formule.  

Dodatkowo w każdy weekend szkoła organizuje wycieczki całodniowe do
lokalnych atrakcji, ceny tych wycieczek oscylują zwykle ok 70-100 USD. 




