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NOWY JORKNOWY JORK

KUA-09/X/18

 poczuj niezwykłą atmosferę „Big 
Apple”

 zapierający dech Brooklyn Bridge 
i Statua Wolności i wiele innych 
atrakcji na wyciągnięcie ręki

 10 całodniowych wycieczek 

Wiek: 12–17 lat
Czas trwania: 3 tygodnie
Terminy: 01.07–22.07.2018

Przedpłata: 2000 PLN

Cena: 14 790 PLN
Dopłaty
–  transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Warszawa – Nowy Jork – Warszawa  3750 PLN
 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT: 
 Warszawa–Nowy Jork  godz. 17.00–20:15
 Nowy Jork–Warszawa  godz. 22.00–12.30

–  depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku 100 USD

Opłata zawiera
 Nauka  

15 godzin w tygodniu 
Nauka w grupach międzynarodowych
Każda lekcja trwa 60 minut
Maksymalna liczba osób w grupie: 15
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokoje 2-osobowe; śniadanie, lunch obiadokolacja (lunch i obiadoko-
lacja serwowane na ciepło, podczas wycieczek pakowany lunch).

 Zajęcia pozalekcyjne
Ciekawy program zajęć sportowo-rekreacyjnych np.: futbol amerykański, sztuka 
i  rzemiosło, koszykówka, baseball, bingo, kasyno, taniec, dyskoteka, gra w dwa 
ognie, pokaz mody, gry i quizy, karaoke, zakupy, mini-olimpiada, wieczór fi lmowy, 
piłka nożna, tenis stołowy, talent show, tenis, siatkówka.
10 całodniowych wycieczek podczas pobytu np: świętowanie Dnia Niepodle-
głości na ulicach Nowego Jorku, zwiedzanie Manhattanu i Metropolitan Museum 
of Art, Brooklyn Bridge i Ground Zero, zakupy w SOHO, Little Italy i Chinatown, 
Empire State Building i  Macy's, Statua Wolności i  Ellis Island, Rockaway Beach, 
Grand Central Terminal i spacer po 5th Avenue połączony z zakupami, Museum of 
Natural History i Central Park, Greenwich Village i New York University. 
Bilety wstępów oraz przejazdy po Nowym Jorku wg programu szkolnego są wli-
czone w cenę.

 Transfer
Transfer szkolny z/na lotnisko JFC do miejsca zakwaterowania w dniu przylotu i wylotu. 

 Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
 Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski aż 
do powrotu do kraju, zarówno podczas przelotu jak i w czasie trwania całego pobytu. 
Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

Uwaga! Konieczny ważny paszport i wiza
– Wiza turystyczna – płatna bezpośrednio na konto ambasady – około 160 USD

Kings jest wiodącą grupą międzynarodowych szkół językowych 
w  Wielkiej Brytanii i  USA. Organizuje kursy językowe od 1957 roku, 
posiada rekomendację British Council oraz English UK. Program na-
uczania szkoły Kings łączy naukę w klasie z nauką podczas ciekawych, 
pełnych atrakcji wycieczek po Nowym Jorku. Zajęcia prowadzone są na 
wszystkich poziomach, od podstawowego do zaawansowanego, przez 
wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę szkolną.

Nowy Jork, nazywany często „Big Apple”, to jedno z najpopularniejszych 
i najchętniej odwiedzanych miejsc na świecie. Największe pod względem 
liczby ludności miasto w Stanach Zjednoczonych, miasto, które nigdy 
nie zasypia. Ogromna metropolia uważana za światowe centrum mody, 
rozrywki i kultury, a także centrum biznesowo-ekonomiczne. Statua Wol-
ności, Empire State Building, Rockefeller Center, Times Square, Wall Street, 
Central Park czy Most Brooklyński corocznie przyciągają miliony tury-
stów, którzy chcą poczuć niesamowitą atmosferę tego miasta. 

Ośrodek nauczania szkoły Kings znajduje się w Bronxville – bezpiecz-
nym, atrakcyjnym miasteczku uniwersyteckim Concordia College. 
Malownicze, zielone, zamożne Bronxville położone jest na przedmie-
ściach Nowego Jorku, zaledwie 30 minut jazdy pociągiem od Manhattanu 
oraz 45 minut jazdy z lotniska JFK. Na terenie kampusu do dyspozycji 
uczestników pozostaje: hala do gry w koszykówkę, wielofunkcyjna sala 
sportowa, boisko do siatkówki plażowej, stołówka, pokój rekreacyjny, 
aula wykładowa, bezpłatna pralnia i dostęp do internetu Wi-Fi.

Akademik –  kursanci mieszkają w  akademiku na terenie kampusu, 
w  wygodnych 2-osobowych pokojach, nowoczesne łazienki dzielone 
są z innymi uczestnikami kursu. Dziewczęta i chłopcy zakwaterowani 
są w oddzielnych blokach mieszkalnych lub na oddzielnych piętrach. 
W jednym terminie na kursie przebywa maksymalnie 150 uczestników.

Po lekcjach kursanci mają zorganizowany ciekawy program zajęć poza-
lekcyjnych pod nadzorem kadry szkolnej. 

 


