
Stafford House Holidays Los Angeles– California State University  
wiek:  15-18 lat

ośrodek czynny:  2 lipca – 6 sierpnia 2023 (dni pobytu: niedziela - sobota)

• Stafford  House  posiada  ponad  25  lat  doświadczenia  w
zakresie kursów języka angielskiego. Jest członkiem English
UK  oraz  uznanego  na  arenie  międzynarodowej
stowarzyszenia  szkół  akredytowanych  British  Council,
którego zadaniem jest utrzymywanie wysokich standardów
edukacji.

• Los  Angeles  i  okolice  zapewniają  niezliczone
miejsca do zwiedzania, a oferowanych przez szkołę program
pobytu daje możliwość odwiedzenia najważniejszych z nich
oraz zakosztowania uroku pobytu nad Pacyfikiem.  

• Pobyt  na  terenie  kampusu  California  State  University  -
Channel  Islands  w  Camarillo  zaledwie  godzinę  drogi  od
centrum Los Angeles i tylko pół godziny drogi od Malibu i
pięknych złotych piasków plaży Zuma

• Do  dyspozycji  uczestników  na  kampusie:  profesjonalne
boisko lekkoatletyczne, basen i centrum studenckie, Wi-Fi
na  całym  kampusie.  Nowoczesne  sale  lekcyjne  i
udogodnienia.  Oszałamiająca  lokalna  biblioteka
Sklepy kampusowe.

• Bezpieczne  środowisko,  łatwy  dostęp  do  plaż,  sklepów  i
atrakcji Los Angeles

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



Kurs językowy 

Program  kursu  zapewnia  doskonałą  przygodę  edukacyjną  poprzez
dynamiczne, interaktywne zintegrowane lekcje jest tak zaprojektowany,
aby  ukierunkować  kompetencje  komunikacyjne  poprzez  budowanie
zaufania  i  motywacji  oraz  maksymalizację  korzyści  płynących  z
międzynarodowego  środowiska.  Cel  jest  prosty:  zachęcić  uczniów  do
używania  języka,  a  nie  tylko  do  nauki.  Nauczyciele  są  specjalnie
przeszkoleni, aby zachęcać uczniów do używania języka w realistycznych,
kulturalnych i zabawnych sytuacjach. Łączenie nauki I programu zajęć po
lekcjach, umożliwia uczniom uporządkowanie tego, czego się nauczyli w
klasach i wykorzystywane w w praktyce aby komunikować się z innymi
kursantami z różnych krajów. 
 

• 20 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut (15 godzin zegarowych)
• maksymalnie 16 osób w grupie (zwykle 12)
• uczestnicy w wieku 15-18 lat 
• międzynarodowe grupy

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. Zakwaterowanie Santa
Cruz  Residence  w  mini  apartamentach,  każdy  to  dwa  pokoje
dwuosobowe.  Każdy  mini  apartament  posiada  1  łazienkę  dla
4 uczniów. Wspólne salony do spędzanie czasu w grupach. 
 

• Pokoje 2 os. ze wspólną łazienką
• Pełne wyżywienie serwowane w w stołówce na miejscu 
• Dostępna pralnia na monety 

Program zajęć dodatkowych

Program  zajęć  na  miejscu  jest  zarówno  zabawny,  jak  i  różnorodny  i
zawiera  coś,  co  zainteresuje  zarówno  osoby  kreatywne,  jak  i  lubiące
sport.  Wyjątkowy program połączenia nauki i wycieczek tak uczestnicy
pobytów  mieli  możliwość  zarówno  nauki  języka  w  klasie  jak  i
odwiedzenia wszystkich miejsc jakie trzeba zobaczyć będą w Los Angeles.
W cenie pobytu 3 całodniowe wycieczki , 2 półdniowe wycieczki i aż 7
wieczornych zajęć tygodniowo

Przykładowy plan pobytu 2 tygodniowego poniżej:



Podróż / transport z i na lotnisko

 Bezpośrednie połączenie LOT z Warszawy. Szkoła organizuje transport z i na lotnisko w Los Angeles
Lotnisko LAX 255 USD  przejazd w jedną stronę 


