
       

SZKOŁA/  
 

CENTRUM WIEK TERMINY 2013 2 tyg KOSZT PAKIETU NOWY JORK-  UWAGI DODATKOWE 

       

Sprachcaffe Manhattan  16-21 30 czerwca-4 sierpnia  2  

  

 

€1156 /rodzina 
€1508 /rezydencja 

 
 

Uwaga/ Sprachcaffe : cena w EURO  
W rodzinie lub rezydencji, pokoje 2 osobowe , pełne wyżywienie, zajęcia popołudniowe + 1 
wycieczka całodzienna 
Transfer wliczony JFK lub La Guardia w godzinach 14-20 

EC Manhattan  
Classic  

14-20 29 czerwca-10 sierpnia 2 $2850 Rezydencja pokoje 2/3 osobowe z łazienkami,, wyżywienie, dojazd do szkoły ok.25 minut, 
$29 tygodniowo, 5 zajęć popołudniowych tygodniowo, 3x zajęcia wieczorne tygodniowo, 1 
wycieczka. Transfer  JFK&La Guardia płatny dodatkowo $95x2 

EC NYAC/ 
przedmieścia 
Classic  

10-16 29 czerwca-3 sierpnia 2 $2420 Rezydencja pokoje 2/3 osobowe wspólne łazienki/sesje ze studentami amerykańskimi, 
transport na zajęcia dodatkowe, wyżywienie, dojazd do szkoły, 5 zajęć popołudniowych 
tygodniowo, 3x zajęcia wieczorne tygodniowo, 1 wycieczka. Transfer  JFK&La Guardia 
płatny dodatkowo $100 x2 

EC Manhattan  
Freestyle  

16-20 29 czerwca-10 sierpnia 2 $2640 DLA BARDZO SAMODZIELNYCH 

Rezydencja pokoje 2/3 osobowe z łazienkami,,dojazd do szkoły ok.25 minut, $29 



tygodniowo 3 zajęcia popołudniowe tygodniowo, 2x zajęcia wieczorne tygodniowo, 1 
wycieczka. Transfer  JFK&La Guardia płatny dodatkowo $95x2 

IH NEW YORK CENTRAL 12-18 30.czerwca-4 sierpnia  2 $2850 Zakwaterowanie z wyżywieniem, rezydencja/codzienne wycieczki, wstępy, transport 
transfer z lotniska JFK& La Guardia płatny dodatkowo 

IH NEW YORK Classic College 12-18 30.czerwca-4 sierpnia  2 $2625 Zakwaterowanie z wyżywieniem, rezydencja/codzienne wycieczki-bardzo bogaty program, 
wstępy, transport transfer z lotniska JFK& La Guardia płatny dodatkowo 

ECI WAGNER 
COLLEGE 

12-17 9 czerwca-4 sierpnia 2 $2528 Zakwaterowanie z wyżywieniem,rezydencja codzienne wycieczki-bardzo bogaty program, 
wstępy, transport transfer z lotniska JFK& La Guardia $130x2 

ECI 
AC MILAN 

WAGNER 
COLLEGE 

12-17 7 lipca-21 lipca 2 $3288 Zakwaterowanie z wyżywieniem, rezydencja  intensywne treningi piłkarskie AC Milan, 
wyprawka sportowa, zajęcia dodatkowe, wstępy, transport transfer z lotniska JFK& La 
Guardia $130x2 

ARDMORE St.Peters 
University –
Jersey City 

13-19 30 czerwca-11sierpnia  2 
2 
 

$2586 /standard 
$2822/discovery 
 

Rezydencja, pokoje 2 osobowe, pełne wyżywienie, zajęcia popołudniowe, wieczorne, bilet 
subway, 1 wycieczka Discovery ma rozszerzony program zajęć  dodatkowych całodzienna, 
powroty transfer z lotniska $275 

ARDMORE St.Peters 
University –
Jersey City 

11-18 30 czerwca-11sierpnia  2 
2 
 

$2358/standard/ 
$2594/discovery  

rodzina pokoje 2 osobowe, pełne wyżywienie, zajęcia popołudniowe, wieczorne, bilet 
subway, 1 wycieczka  Discovery ma rozszerzony program zajęć  dodatkowych całodzienna, 
powroty transfer z lotniska $275 

ARDMORE 
koszykówka 

St.Peters 
University –
Jersey City 

11-18 7 lipca-11 sierpnia  2 
2 
4 

$2760 
 

rodzina pokoje 2 osobowe, pełne wyżywienie, treningi kosztkówki zajęcia, wieczorne, bilet 
subway, 1 wycieczka ,  powrotny transfer z lotniska $275 

ARDMORE 
Sztuka sceniczna 

St.Peters 
University –
Jersey City 

11-18 7 lipca-11 sierpnia  2 
2 
4 

$2760 
 

rezydencja pokoje 2 osobowe, pełne wyżywienie, warsztaty teatralne/artystyczne zajęcia, 
wieczorne, bilet subway, 1 wycieczka powrotny transfer z lotniska $275 

ARDMORE Pratt institute  
Brooklyn  

13-19 30 czerwca-28 lipca  2 
2 
 

$2586 /standard 
$2822/discovery 
 

Rezydencja, pokoje 2 osobowe, pełne wyżywienie, zajęcia popołudniowe, wieczorne, bilet 
subway, 1 wycieczka,Discovery ma rozszerzony program zajęć  dodatkowych całodzienna, 
powroty transfer z lotniska $275 

RENNERT New York 
Iona College 

13-17 24 czerwca-9 sierpnia 2 $3480  
 

10 lekcji angielskiego tygodniowo +10 lekcji (Art & Design, Dance, Fashion, Film, 
Broadway, Sports, Marine Environment, Leadership.) 1 wycieczka ( fakultatywna) lub 1 
zajęcia warsztatowe 3 lub więcej półdniowe wycieczki tygodniowo  1 wycieczka całodzienna  
Zajęcia pozalekcyjne co najmniej 4x w tygodniu  zakwaterowanie w rezydencji, wyżywienie, 
klimatyzacja, Internet. Transfery z lotnisk płatne dodatkowo  

RENNERT New York 
Iona College 

12-17 1 lipca-2 sierpnia 2 $2590 
 

10 lekcji angielskiego tygodniowo +10 lekcji (Art & Design, Dance, Fashion, Film, 
Broadway, Sports, Marine Environment, Leadership.) 1 wycieczka ( fakultatywna) lub 1 
zajęcia warsztatowe 3 lub więcej półdniowe wycieczki tygodniowo  1 wycieczka całodzienna  
Zajęcia pozalekcyjne co najmniej 4x w tygodniu  zakwaterowanie w rezydencji, wyżywienie, 
klimatyzacja, Internet. Transfery z lotnisk płatne dodatkowo  

EMBASSY CES Long Island 
University 

14-20 23 czerwca-4 sierpnia 2 $2420-$2482 
+$160 rezerwacja 

Rezydencja, pokoje 2 osobowe, pełne wyżywienie, zajęcia popołudniowe, wieczorne, 3 
całodzienne wycieczki w tygodniu. Transfer JFK płatny dodatkowo $170x2 



EMBASSY CES Rutgers 
University  

12-18 23 czerwca-4 sierpnia 2 $2482 
+$160 rezerwacja 

Rezydencja, pokoje 2 osobowe, pełne wyżywienie, zajęcia popołudniowe, wieczorne, 1 
całodzienna wycieczki w tygodniu, 2 półdniowe Transfer JFK płatny dodatkowo $160x2 

EMBASSY CES Manhattan 
Pace 
University  

14-20 23 czerwca-11 sierpnia 2 $2810 
+$160 rezerwacja 

Rezydencja, pokoje 2 osobowe, pełne wyżywienie, codzienne wycieczki popołudniowe, 
zajęcia popołudniowe, wieczorne, 1 całodzienna wycieczki w tygodniu, ( doplata karta 
komunikacyjna) Transfer JFK płatny dodatkowo $170x2 

EMBASSY CES Storm King 
School/ 
godzina od 
Manhattanu 

8-16 30 czerwca-11 sierpnia 2 $2308 
+$160 rezerwacja 

Rezydencja, pokoje 2 osobowe, pełne wyżywienie, 1 całodzienna wycieczki w tygodniu,2 
wycieczki póldniowe, zajecia towarzyskie i wieczorne, Transfer JFK płatny dodatkowo 
$250x2 

 

 


