Programa de verão em Nova York, EUA,
para adolescentes de 13 a 17 anos

O curso de inglês de verão para adolescentes é pensado para
estudantes internacionais de 13 a 17 anos que procuram algo mais
que um programa de inglês. Esta experiência incrível permite aos
estudantes complementar o aprendizado com um programa especial.
Este curso de inglês de verão em nossa escola afiliada é o trampolim
para ter um verão inesquecível em Nova Iorque, combinando um curso
de inglês e atividades fantásticas e excursões!
Localização & escola
O campus do Iona College em New Rochelle está localizado na
exclusiva área de Westcheste a 30 minutos em trem da Gran
Central Station no centro de Manhattan e proporciona um ambiente
universitário tradicional de Iona. Nomeado como um dos primeiros distritos familiares dos EUA, garante aos pais e
adolescente a segurança em uma cidade cheia de vida.
O Iona College forma parte de uma renomada universidade católica, localizada no coração de New Rochelle. Os alunos têm
acesso a todas as instalações : bibliotecas, campo de futebol , campo de beisebol , centro de saúde e fitness, acesso à
Internet (WiFi) e restaurante. O curso de Inglês combina 10 lições de Inglês Geral 10 por semana, com workshops que
consistem em temas clássicos, assim como viagens de estudo. E possível escolher uma opção:
itetura : Se você gosta de arte e de museus , conheça fascinante cena de arte em Nova York com os cursos de
Inglês Plus Arte e Arquitetura.
Esportes: Se você gosta de esportes , contrata o curso de verão + esporte e divirta-se!
Se você é apaixonado por moda , aprenda mais sobre isso , em Nova York , uma das cidades mais importantes do
mundo da moda
Se você aprecia a magia da performance ao vivo e os espetáculos , apenas há uma Broadway e está na grande
maçã. ! Saiba como é feita a mágica!
: Se você é um cinéfilo , aprenda mais sobre o assunto e o papel que desempenha na cultura americana e ao redor do
mundo.
: por uma taxa extra. Inclui 6 aulas de dança (de qualquer tipo ) por semana na Broadway Dance Center e transporte
de / para a escola.
: Se você quiser dar um passo adiante , consiga as ferramentas adequadas. Ganhe vantagem no seu futuro com o
nosso curso de inglês.

Acomodação
A acomodação poderá ser em uma das 5 residências que são divididas por sexo. Cada suíte tem capacidade para no
mínimo 10 pessoas e estão compostas por dois quartos duplos, dois triplos, uma sala com cozinha e dois banheiros.
Instalações comuns consistem em sala de jogos, sala com TV a cabo e DVD e área de serviço com máquina de lavar
roupa. A roupa de cama é fornecida, porém os estudantes devem levar suas próprias toalhas. Para lavar a roupa é
necessário pagar (5-10 USD por semana). Uma caução de USD 250 será solicitada.
Atividades
O programa inclui diversas atividades (min. 4 por semana) e excursões (a cada fim de semana) as melhores
atrações em Nova York: Estátua da Liberdade e Ellis Island, espetáculo na Broadway, semana social, Jardim Zoológico
de Bronx, o MOMA, Empire State, a ponte de Brooklyn & WTC, atividades esportivas, Museu de História Natural,
laboratório tecnológico de Sony Wonder, Museu metropolitano, praia Beach, Briarcliff Peekskill Trailway Hiking,
Outlets Woodbury Common Premium, churrascos, museu Guggenheim, parque de aventuras Six Flags, Central Park,
festa de despedida etc.
Este programa também está disponível apenas durante o dia. O programa de dia não inclui alojamento, pequeno-almoço
e excursões de fim de semana. Entre em contato conosco para mais informações.
O que está incluído no preço?










Mínimo: 2 semanas
Workshops criativos e viagens de estudo
Alojamento em residência em dormitórios compartilhados com pensão completa de segunda a sexta e meia
pensão nos finais de semana.
Máximo de 15 estudantes
24 horas, 7 dias de segurança no campus
Todos os nivéis, desde principiante ao avançado
Certificado ao finalizar o curso
Traslado desde o aeroporto não incluído (disponível por um custo extra)
Informação útil - 2015
Idades

De 13 a 17 anos

Duração

De 2 a 7 semanas

Datas

Cada segunda-feira a partir de 21 de
Junho ao 08 de Agosto 2015..

Preço*

1,670 USD por semana

* Não incluído: Inscrição programa + matrícula ( 110 USD curso
inglês), seguro médico e de viagem internacional e passagem
aérea.

