
 Los Angeles – Torrance- Sprachcaffe
wiek:  14-21 lat

ośrodek czynny:  3 lipca – 26 sierpnia 2023 (dni pobytu: niedziela - sobota)

 Szkoła pod Los Angeles mieści się w nowoczesnym
budynku, wśród restauracji, sklepów, kin, gdzie
studenci często razem odpoczywają po kursie
angielskiego, adres szkoły 21235 Hawthorne Blvd.
Torrance/Los Angeles, CA 90503 

 Sprachcaffe jest siecią szkół, która od ponad 30 lat
jest  liderem  w  organizowaniu  kursów  i  obozów
językowych na całym świecie.

 Szkoły  zlokalizowane  są  zarówno  w  pulsujących
życiem  metropoliach  jak  i  w  wielobarwnych
nadmorskich kurortach.

 Placówki Sprachcaffe posiadają wszelkie niezbędne
akredytacje  i  certyfikaty  świadczące  o  wysokiej
jakości oferowanych usług

 Szkoły USA posiadają certyfikaty WYSE i ALTO
 Zajęcia odbywają się w międzynarodowych grupach
 W  pakiecie  program  zajęć  pozalekcyjny  z

możliwością  wyboru  opcji  mniej  lub  bardziej
intensywnej 

 W każdej grupie jest maksymalnie 15 osób
 Polecamy pobyt  w Torrance bardziej  samodzielnym uczestnikom, którzy pragną większej

niezależności 
 Atrakcyjna cena



Kurs językowy 
 20 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut
 maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 12)
 Główne zagadnienia: konwersacja, słownictwo, gramatyka, praca z tekstem
 uczestnicy w wieku od 14 do 21 lat
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy

Zakwaterowanie

Akademik 
Zakwaterowanie w akademiku w pieszej odległości od szkoły wraz z innymi
uczestnikami kursu 

 Pokoje 2-osobowe 
 Pełne wyżywienie 
 Pakiet lunchowy 

Program zajęć dodatkowych
Los Angeles  jest  znane przede wszystkim ze słonecznej  pogody,  surfingu i  przemysłu filmowego Hollywood, który
przyciąga w to miejsce najjaśniejsze gwiazdy tejże branży. 
Jeśli  lubisz dobrą muzykę, to najlepsza scena muzyczna znajduje się w centrum Los Angeles! LA może zaoferować
wszystko od jednej osoby grającej polkę po zespoły hip-hopowe i grupy taneczne. W mieście znajduje się wiele małych
klubów i sal koncertowych, w których występują artyści z całego świata. Koniecznie powinieneś kupić bilety do Los
Angeles Philharmonic, Los Angeles Opera oraz Hollywood Bowl Orchestra.

W Los Angeles odbywa się wiele różnorodnych wydarzeń kulturalnych. Wspólne wyjście na takie wydarzenie razem z
innymi  uczniami  szkoły  językowej  może  być  doskonałą  okazją  na  nawiązanie  nowych  przyjaźni  i  używania  języka
angielskiego w praktyce .Możliwe dodatkowe wycieczki - dodatkowo płatne :  Universal Studios (1135 PLN),
Disneyland (1135 PLN)

Uczestnicy w wieku 18-21 lat, mają gwarantowaną opiekę i wsparcie pracowników Sprachcaffe jednak nie są
oni zobowiązani do uczestnictwa w programie zajęć dodatkowych. Mogą oni  brać udział w proponowanych
zajęciach i wycieczkach. Uczestnicy w wieku 17 lat i  mniej są zobowiązani do uczestnictwa w programie
dodatkowym oraz przestrzegania wyznaczonych godzin powrotów do miejsca zakwaterowania.

Podróż

Bezpłatny transfer z/na lotnisko Los Angeles International (LAX) jest możliwy w godzinach 9:00 – 21:00, przylot w 
niedzielę, wylot w sobotę. Transfer w innych godzinach tylko na zapytanie. 


