Léto v Kanadě pro mládež 13 - 18 let

BURNABY ENGLISH LANGUAGE ACADEMY, Vancouver
Termín: 11. 7. – 12. 8. 2016, Škola: Burnaby Mountain
Vybraná škola v Kanadě nabízí mezinárodním studentům během července a srpna možnost přihlásit
se na 2-5týdenní letní kurz angličtiny, který připraví studenty na další studium na střední škole v Kanadě,
nebo jen umožní zažít nevšední prázdniny s řadou aktivit pro mládež ve věku 13 - 18 let. Program
je vhodný i pro úplné začátečníky. Výuku zajišťují kvalifikovaní lektoři.

POPIS PROGRAMU
První den jsou studenti na základě testu rozřazeni do skupin dle své pokročilosti. Program je zaměřen
na zdokonalení poslechu, komunikace, čtení a akademického psaní, zároveň však rozšíří slovní zásobu
studentů. Letní program seznámí studenty s výukovými metodami používanými v Kanadě, anglickou
terminologií, školou i okolím a přiblíží jim život a kulturu země. V odpoledních hodinách mají studenti
možnost poznat se a navázat přátelství s místními kanadskými studenty. Organizovaný program
je zajištěn od 8.30 do 15.30 hodin od pondělí do pátku s možností sobotní exkurze.
V ceně programu jsou zahrnuty celodenní exkurze každou středu a odpolední exkurze každý pátek. Mezi
oblíbené výlety patří např. návštěva unikátní nákupní čtvrti Granville Island, interaktivního muzea Science
World, městské knihovny Vancouver Public Library, nebo univerzitních kampusů University of British
Columbia a Simon Fraser University.
Navíc škola organizuje řadu víkendových aktivit a výletů, které jsou za příplatek. Studenti mohou navštívit
světoznámou lyžařskou oblast Whistler, hlavní město kanadské provincie Britská Kolumbie Victoria,
historickou čtvrť Gastown, prozkoumat největší městský park v Kanadě Stanley Park nebo se pobavit
v zábavním parku Planet Lazer.

CENY 2016

Ceny v CAD

Délka

Cena

2 týdny
3 týdny
4 týdny
5 týdnů
Zápisné

2 390
3 375
4 360
5 345

Cena včetně
sobotní exkurze
2 560
3 630
4 700
5 770
100

Cena zahrnuje: výuku a studijní materiály, veřejnou dopravu do a ze školy, vyzvednutí na letišti
Vancouver - Burnaby, celodenní a půldenní exkurze (vč. vstupného a dopravy), zdravotní pojištění,
týdenní zprávy o pokrořilosti studenta, závěrečný certifikát, drobný dárek na rozloučenou, ubytování
v hostitelské rodině (2 studenti v rodině) s plnou penzí
Pozn. Přihlášky podávejte prosím do 12. 6. 2016.

Webová stránka školy: www.studyinburnaby.ca
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