ANGIELSKI W USA

Akredytacja

Boston

MONUMENTALNE MIASTO

Podróż pełna wrażeń. Ucz się angielskiego w Bostonie, poznając jego historię, kulturę i architekturę.
Założono
w 1973r.

Boston, siedziba znanej na całym świecie
uczelni Harvard i MIT, jest akademickim
centrum Stanów Zjednoczonych. Uwagę
przykuwa także jego kulturalne oblicze –
orkiestra Boston Symphony należy do najlepszych na świecie.

Pochodzenie kursantów

Maks. liczba
kursantów: ok. 120

Kuchnia,
pokój do nauki,
salon dla kursantów

Europa Zach. 40%
Europa Wsch. 12%
Azja 40%

Dostęp do darmowego
internetu,
kącik komputerowy

L A N G U A G E S

30

P L U S

Ameryki 5%
Pozostałe 3%

Boston
Boston

ANGIELSKI W USA

Nasza szkoła oferuje różnorodne kursy, tak
aby każdy znalazł tu coś dla siebie. Nasi
wykwalifikowani i utalentowani nauczyciele tworzą świetną atmosferę sprzyjającą
efektywnej nauce.

Szkoła zlokalizowana jest w samym centrum
miasta w zniewalającym, zabytkowym budynku. Sprachcaffe Boston znajduje się niedaleko Bostońskiego Ogrodu Publicznego.

Oprócz atrakcyjnego wyglądu, szkoła ma także
bogate wyposażenie: osiem nowoczesnych sal
lekcyjnych, sala komputerowa i WiFi.
PODSUMOWANIE
• Kurs językowy wg rezerwacji, 1 lekcja = 45 minut

Kurs

1-8
tygodni

Cena za tydzień w PLN + wpisowe: 430 PLN
Kurs part-time
10 lekcji tygodniowo / max. 14 osób w grupie

700

Kurs standardowy
20 lekcji tygodniowo / max. 14 osób w grupie

1250

+ wpisowe: 430 PLN (bezzwrotne)
• Zakwaterowanie wg rezerwacji + opłata rezerwacyjna: 780 PLN
(bezzwrotne)
• Test wstępny i certyfikat Sprachcaffe w cenie
• Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy w cenie
• Podręczniki (wypożyczenie od 10 USD/ tydz., + 80 USD depozytu)

Zakwaterowanie

Sezon C

(niedziela – sobota)

Kurs standardowy plus
1425

24 lekcje tygodniowo / max. 14 osób w grupie
20 lekcji kursu standardowego + 4 lekcje warsztatów

Cena za tydzień w PLN + opłata rezerwacyjna: 780
Rodzina goszcząca HB

Kurs intensywny

1560

30 lekcji tygodniowo / max. 14 osób w grupie
Kurs indywidualny
(również online przed / po pobycie)
5 dni / tydzień, 2 lekcje dziennie (dla 4 lub 6 lekcji należy pomnożyć cenę)

Rodzina goszcząca FB
1950

Cze 16-Sie 24







College BB

1170
1250
1250
1365
1795
2030

Terminy rozpoczęcia kursów (z wyjątkiem poziomu początkującego):
każdy poniedziałek od 24 czerwca do 30 sierpnia.
Daty rozpoczęcia kursów początkujących:

Zajęcia nie odbywają się i nie są
odrabiane w dni świąteczne w 2019r.:

Czerwiec: 24

Lipiec: 4

Lipiec: 22

Sierpień: 19

31

