
Ardmore - Miami kampus Barry University
wiek: 12-18 lat 

Ośrodek czynny: 09.07 -30.07. 2023 (pobyt: niedziela-niedziela )

• Organizatorem  pobytu  jest   Ardmore
Advantage  prestiżowa  grupa  edukacyjna,
specjalizująca się w organizacji kompleksowych
międzynarodowych kursów językowych 

• Ponad 35 letnie doświadczenie i liczne szkoły i
kampusy dla dzieci i młodzieży w Europie, USA
i Kanadzie

• Całodobowa  opieka,  bogaty  program
edukacyjny, urozmaicone zajęcia i wycieczki w
cenie pobytu 

• Barry  University  to  prywatny  uniwersytet  w
Miami  Shores  na  Florydzie  i  jeden  z
największych na południowym wschodzie.

• Piękny  i  otwarty  kampus  zapewnia  idealną
równowagę  między  doskonałymi
udogodnieniami i idealną lokalizacją, zaledwie
10 minut od South Beach i międzynarodowego
lotniska w Miami.

• Doskonałe  wyposażenie  sale  lekcyjne
przestronna  stołówka,  biblioteka
uniwersytecka,  sklep,  kawiarnia,  wspólne
pokoje, sala gier, liczne obiekty sportowe w ym
basen,  boisko  do  koszykówki,korty  tenisowe,
hala sportowa

• Ta lokalizacja oferuje wszystko czego mogą potrzebować uczniowie, aby mieć  przyjemne i bogate w
aktywność doświadczenie językowe na międzynarodowym obozie na Florydzie  

• Doskonałe połączenie  zajęć językowych z ciekawy programem po lekcjach.



Kurs językowy 

Pierwszego dnia zajęć każdy uczeń przystępuje do testu kwalifikacyjnego, który określa jego poziom 
znajomości języka angielskiego. Szkoła oferuje sześć poziomów językowych. Uczestnicy otrzymują autorskie 
podręczniki I materiały do nauki. 

• maksymalnie 18 osób w grupie (zwykle 15)
• uczestnicy w wieku 12-18 lat 
• międzynarodowe grupy
• kurs standardowy 20 lekcji x 45 minut tygodniowo 

– lekcje rano lub po południu, dopasowane do zajęć pozalekcyjnych 

Zakwaterowanie

Nauka  i  zakwaterowanie  na  ternie  kampusu.
Komfortowe udogodnienia, które doskonale sprawdzają
się podczas letnich w Miami. 

• Pokoje 2 lub 4 os z łazienkami 
• Pełne wyżywianie  serwowane w w stołówce na

miejscu 
• Podczas wycieczek zapewniany suchy prowiant

na lunch 

 

Program zajęć dodatkowych

Bardzo szeroki program zajęć pozalekcyjnych w którym znajdziesz wszystko, co jest potrzebne abyś mile
spędził  czas  z  nowymi  znajomymi  z  rożnych  krajów.   Zajęcia  sportowe  i  kulturalne  w ciągu dnia  oraz
rozrywka wieczorami. Co tydzień również czas wolny na zakupy, zwiedzanie lub po prostu chwilę relaksu aby
cieszyć się czasem spędzonym na kampusie. To wszystko jest wliczone w cenę bez dodatkowych kosztów.
W  cenie  pobytu  codzienne  zajęć  popołudniowa  wieczorne,  1  wycieczka  całodniowa  i  1  półdniowa  w
tygodniu. 



Podróż / transport z i na lotnisko

Szkoła zapewnia indywidualny transport z i na lotnisko w Miami (MIA) 

Miami (MIA)  163 USD  przejazd w jedną stronę  


