Wiek: 14-21 lat

Montreal / KANADA

Lekcje: grupy międzynarodowe

Międzynarodowy obóz językowy – angielski i
francuski

Kurs: 20 lekcji w tygodniu
Zakwaterowanie: kampus lub rodziny
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie

Cena 2 tyg. od:

5 190 PLN

+ przelot

Wyjazd w mini grupie!

Wyjazd w mini grupie:
23.07 – 12.08.2017 (3 tygodnie)
Wyjazdy indywidualne (wyjazdy w niedziele, powroty w soboty):
możliwe co tydzień od 25.06 do 26.08.2017
MIEJSCOWOŚĆ: Montreal znany jest na całym świecie ze swojej dwujęzyczności. To doskonałe miejsce
zarówno do nauki języka angielskiego jak i francuskiego. Miasto przepełnione jest europejską kulturą, piękną
architekturą, a odbywające się tutaj międzynarodowe festiwale, przyciągają każdego roku miliony turystów. Jest
to drugie co do wielkości miasto Kanady i wspaniałe miejsce, które warto odwiedzić.
OPIS SZKOŁY: Szkoła angielskiego w Montrealu położona jest w centrum miasta tuż przy Crescent Street, która jest
jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta, znajduje się tu wiele kawiarni, restauracji i galerii. Ulica ta często jest
zamykana z okazji różnych festiwali i wydarzeń, jak np. Weekend Formuły 1.W pobliżu szkoły znajduje się Muzeum
Sztuk Pięknych, Hotel Ritz Carlton oraz sławne centrum handlowe Holt Renfrew. Zajęcia w szkole prowadzone są przez
wykwalifikowanych native speakerów, a w grupie uczy się maksymalnie 15 osób. Na czas trwania kursu zapewniamy
niezbędne materiały edukacyjne.
KURS: Szkoła prowadzi lekcje na wszystkich poziomach nauczania: od początkującego po zaawansowany. Do wyboru
20 lub 30 lekcji angielskiego lub francuskiego. Możliwa jest także nauka obu języków (20 lekcji angielskiego + 10 lekcji
francuskiego)! Należy wziąć pod uwagę, że kurs intensywny może nachodzić się z częścią zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia
odbywają się w grupach międzynarodowych liczących maksymalnie 15 osób.
ZAKWATEROWANIE: od niedzieli do soboty
Rodzina: Pokoje 2-osobowe, łazienka dzielona z domownikami. Oddalone 30-45 minut od szkoły. Pokoje
jednoosobowe za dopłatą.
Rezydencja: Pokoje 2-osobowe z wspólną łazienką. Oddalona 25 minut od szkoły.
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WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie (śniadania, pakowane lunche, obiadokolacje)
PROGRAM POPOŁUDNIOWY: Montreal dla każdego ma coś do zaoferowania! Kochasz kulturę? Jeśli tak, to powinieneś
się wybrać przynajmniej do jednego z muzeów, sklepów z antykami lub galerii sztuki zlokalizowanych w centrum
miasta. Jeśli lubisz smaczne jedzenie i zakupy, w mieście znajdziesz wiele doskonałych restauracji i centrów
handlowych.
W weekendy organizowane są ekscytujące wycieczki z opiekunami, podczas których lepiej poznasz okolicę. Znajduje
się tu wiele miejsc wartych odwiedzenia, jak na przykład Island Parks, Mount Royal czy Old Montreal. W Montrealu
organizowanych jest wiele wydarzeń i festiwali w ciągu roku. Miliony turystów przyjeżdżają każdego lata
do Montrealu, żeby uczestniczyć w Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym. Innym ekscytującym wydarzeniem
w mieście jest również Weekend Formuły 1. Jednak przede wszystkim odbywa się tutaj Just for Laughs Comedy
Festival. Ten festiwal początkowo był tylko lokalną atrakcją, a obecnie jest znany jako miejsce spotkań
dla najzabawniejszych ludzi na świecie.
Uczestnicy w wieku 18-21 lat, mają gwarantowaną opiekę i wsparcie pracowników szkoły jednak nie są oni zobowiązani
do uczestnictwa w programie zajęć dodatkowych. Mogą oni jednak 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.
TRANSPORT I TRANSFER: Wyjazd w mini grupie samolotem w zaproponowanym terminie lub indywidualnie. Na
życzenie rezerwujemy dogodny przelot samolotem z każdego miasta Polski. Szkoła organizuje darmowy transfer
z lotniska w Montrealu dla przylotów i odlotów między godzinami 9:00-21:00.
OPIEKA: Młodzież podczas pobytu na kursie językowym jest pod opieką kadry kanadyjskiej w szkole i w rezydencji
oraz pod opieką rodzin goszczących.
CENA:

Rodzaj zakwaterowania
u rodzin
w rezydencji

2 tygodnie

3 tygodnie

5 190 PLN 7 590 PLN
7 175 PLN 10 590 PLN

CENA OBEJMUJE:

Kurs języka: 20 lekcji w tygodniu

Zakwaterowanie 13-20 noclegów

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie

Program pozalekcyjny i wycieczki

Transfer z/na lotnisko
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Opiekę lokalnej kadry
Ubezpieczenie KL/NNW/NWS/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki

DODATKOWO PŁATNE:

Przelot

Kurs intensywny 30 lekcji: 192 PLN / tydzień

Dopłata za intensywny program zajęć dodatkowych: 320 PLN / tydzień

Usługa asysty dla nieletnich (w jedną stronę) – wyłącznie jeśli jest wymagana przez linie lotnicze: 576 PLN

Custodianship Letter oraz Letter of Acceptance (dla uczniów poniżej 18. roku życia): 256 PLN

Przejazdy lokalne

Dopłata do pokoju jednoosobowego u rodzin goszczących: 65 PLN / tydzień
INFORMACJE PRAKTYCZNE: Osoba wyjeżdżająca na kurs powinna zabrać ze sobą słownik, nakrycie na głowę, krem z filtrem.
SUGEROWANE KIESZONKOWE: 180 CAD/ 2 tygodnie
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