
Stafford House Holidays  Nowy Jork-  Wagner College 
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.

• Nowy  Jork  jest  jednym  z  najbardziej  tętniących  życiem  i
ekscytujących miast na świecie. Uczestnicy letniego pobytu będę
mieli możliwość odkryć bogatą różnorodność muzeów i licznych
atrakcji  miasta.  Z  kampusu  za  darmo
wahadłowiec  zabierze  Cię  do  światowej  sławy
Prom  Staten  Island-   ikona  transportu  w  Nowym  Jorku.  Z
kampusu to tylko 20 minut na Wall Street

• Pobyt  na  terenie  kampus Wagner College znajdującego się  na
Staten  Island,  skąd  roztacza  się  
wspaniały  widok  na  panoramę  Manhattanu..  Na  kampusie
znajduje się najnowocześniejsza pracownia komputerowa, oraz
m.in
kawiarnia  Starbucks,   piękna  biblioteka,  zaplecze  sportowe  tj
korty   tenisowe
 hala sportowa i boiska.

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

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



Kurs językowy 
• 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

przykłądowy program pobytu 2 tygodniowego poniżej 



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 w
mini apartamentach, ka zdy 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 
• Kolacja „na mieście” 
• Dostępna pralnia na monety 

 

Program zajęć dodatkowych

Bardzo szeroki program zajęć dodatkowych. W cenę wliczona jest jedna całodniowa i cztery półdniowe 
wycieczki tygodniowo. Miejsca docelowe mogą obejmować Rockefeller Center, katedrę św. Patryka,
Ratusz, Brooklyn Bridge Park i Promenada, Battery Park, Wall Street (pomnik i muzeum), Central Park i Top 
of The Rock, Union Square, East Village, Little Italy, Chinatown, Empire State Building, Dworzec Grand 
Central, Times Square i Broadway, Staten Island Mall, MoMa i Harlem. Wszystkie wycieczki z opiekunami. 

Podróż / transport z i na lotnisko

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

JFK 300 USD  przejazd w jedną stronę 
NEWARK 300 USD  przejazd w jedną stronę 


