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Anglès a l'estranger

/ Joves

/ Estats Units

Surf Camp
Estats Units




De 15 a 20
Anglès
Familia

 Esports
Surf.

Programa
Un programa en què es combina el surf amb excursions i classes d'anglès a Califòrnia.

Gaudeix de l'esport més famós de Califòrnia.
Al Surf Camp de Califòrnia, els estudiants faran 10 sessions setmanals de surf amb professionals, a la famosa Huntington Beach, coneguda com la "Surf City
USA", una d eles platges més populars per fer surf entre els professionals. El programa de surf inclou el lloguer del material.
Les sessions de surf es combinen amb classes d'anglès, excursions i activitats socials amb estudiants d'arreu del món.

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Principiant
Número de sessions d'idioma: 18

Timetable
 california-surf-camp-csu-lb-2021.pdf
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 Internet disponible

Centre

Citrus college
Los Ángeles. Estats Units
Coneguda amb els sobrenom de "The Beach", la Cal State University Long Beach (CSULB) està situada a la bonica ciutat costanera de Long Beach a unes
24 milles del centre de Los Angeles. La seva universitat, que forma part del sistema públic de la universitat de Califòrnia, té un campus espectacular amb
edificis d'arquitectura moderna i grans zones verdes.

Àpats
El programa inclou pensió completa entre setmana amb esmorzar, dinar i sopar al campus. Els dies d'excursió tindràs un deliciós brunch.
Aquests on els horaris aproximats:
- Esmorzar: 8:00 - 9;00
- Dinar 11:30 - 14:30
- Sopar: 14:30 - 20:00

1000 W Foothill Blvd, Glendora, CA 91741, Estados Unidos

Allotjament
Familia

Activitats
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Activitats
A més de gaudir de l'activitat més popular d’Orange County, els estudiants realitzaran 18 sessions setmanals d'anglès amb estudiants internacionals i
activitats socials organitzades al campus com ara esports, jocs, pel·lícules i excursions per conèixer millor la zona.

Excursions
Amb l'objectiu de conèixer més la zona, durant el programa s'organitzen visites i excursions a Hollywood, Laguna Beach y Beverly Hills.
Addicionalment, i amb cost extra, es poden sol·licitar altres excursions opcionals pels que vulguin exprimir al màxim l'experiència.
Disneyland
Santa Monica Beach
Knott’s Berry Farm
MLB Baseball Game
Universal Studios
Les excursions poden estar subjectes a canvis
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Dates i Preus
Familia
25.06.2023 al 15.07.2023

02.07.2023 al 22.07.2023

09.07.2023 al 29.07.2023

3 web.Semanas
5.325,00 USD

3 web.Semanas
5.325,00 USD

3 web.Semanas
5.325,00 USD

El preu inclou:

El preu inclou:

El preu inclou:































10 Sessions setmanals d'especialitat
18 Sessions d'idioma per setmana
3 Excursions de dia sencer
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Allotjament en règim de pensió completa
Selecció del programa
Certificat en acabar el curs
Programa de actividades
Telèfon d'emergència 24h

10 Sessions setmanals d'especialitat
18 Sessions d'idioma per setmana
3 Excursions de dia sencer
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Allotjament en règim de pensió completa
Selecció del programa
Certificat en acabar el curs
Programa de actividades
Telèfon d'emergència 24h

16.07.2023 al 05.08.2023
3 web.Semanas
5.325,00 USD
El preu inclou:










10 Sessions setmanals d'especialitat
18 Sessions d'idioma per setmana
3 Excursions de dia sencer
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Allotjament en règim de pensió segons opció
Selecció del programa
Certificat en acabar el curs
Programa de actividades
Telèfon d'emergència 24h

Extres
Despeses de gestió
Despeses de gestió. En cap cas es retornen.
150,00 USD
Nit Extra
90,00 USD
Airport transfer
Airport transfer from (LAX) Los Angeles International Airport available upon request.
150,00 USD
Health insurance
40,00 USD / Setmana

10 Sessions setmanals d'especialitat
18 Sessions d'idioma per setmana
3 Excursions de dia sencer
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Allotjament en règim de pensió completa
Selecció del programa
Certificat en acabar el curs
Programa de actividades
Telèfon d'emergència 24h
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Fotos

