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Programa
En aquest programa tindràs l'oportunitat de descobrir la ciutat de Boston, visitar els seus llocs i universitats més conegudes mentre aprens anglès i t'allotges
en una família americana.

Boston té molt per oferir-te
Boston combina atraccions culturals inigualables, universitats i facultats de prestigi i oportunitats d'entreteniment i restaurants de primer nivell. És una de les
ciutats que millor representa la cultura a la costa est. Amb platges i paisatges rurals a menys d'una hora de distància, Boston ofereix oportunitats per a tots
els gustos.
En el curs faràs 18 sessions d'anglès cada setmana amb un grup d'un màxim de 20 estudiants internacionals. A més realitzaràs excursions per conèixer la
ciutat i la seva cultura. Tindràs l'oportunitat d'allotjar-te en una família americana, en habitació doble amb règim de mitja pensió (dinar, sopar).

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

Centre
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Boston Commons
Boston. Estats Units
Boston és per a molts una de les ciutats més atractives dels Estats Units i es considera la capital de l'educació. Alberga la major població d'estudiants
universitaris del món. Universitats prestigioses com Harvard, MIT, Tufts i la Universitat de Massachusetts són només algunes de les moltes institucions
educatives de la ciutat i els seus voltants. Boston també és la llar d'alguns dels millors equips esportius dels Estats Units, i els estudiants tindran l'oportunitat
de veure els Medias Rojas en el Fenway Park o experimentar el futbol americà en un joc dels Patriots.
L'escola Boston Commons té una ubicació ideal al bulliciós districte de centre, amb vistes a el parc més antic dels Estats Units, Boston Common, considerat
pels residents locals com el cor i pulmó de la ciutat, a prop de Freedom Trail i Beacon Hill , just al costat del metro.

Instal·lacions
Boston és per a molts una de les ciutats més atractives dels Estats Units i es considera la capital de l'educació. Alberga la major població d'estudiant
universitaris de l'món. Universitats prestigioses com Harvard, MIT, Tufts i la Universitat de Massachusetts són només algunes de les moltes institucions
educatives de la ciutat i els seus voltants. Boston també és la llar d'alguns dels millors equips esportius de la nació, el que brinda als estudiants l'oportunitat
de veure els Mitjanes Rojas en el Fenway Park o experimentar el futbol americà en un joc dels Patriotes de Nova Anglaterra.
L'escola Boston Commons té una ubicació ideal al bulliciós districte del centre, amb vistes al parc més antic d’Estats Units, Boston Common, considerat pels
residents locals com el cor i el pulmó de la ciutat, a prop de Freedom Trail i Beacon Hill, just al costat del metro.

131 Tremont St #400, Boston, MA 02111, EE. UU.

Allotjament
Família Amb Mitja Pensió
Al programa de Boston Summer l'allotjament també forma part de l'experiència. Viure amb una família americana és una oportunitat única per a conèixer de
ben a prop la cultural dels americans i practicar intensament l'idioma.
Compartiràs habitació amb un altre estudiant internacional. No caldrà que et preocupis per l'esmorzar i el sopar de dilluns a divendres. Els dies d'excursió
gaudiràs d'un brunch i els camps de setmana, quan no tinguis excursió, soparàs en família

Activitats
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Excursions
Per a complimentar les sessions d'anglès, el programa organitza excursions i visites a:
Newbury Street
Faneuil Hall/Quincy Market
Beacon Hill & The State House
Harvard University/Square
Prudential Center
New England Aquarium
Museum of Fine Arts
MIT Tour
Freedom Trail
CambridgeSide Galleria
Boston Duck Tour
Revere Beach
Little Italy
Assembly Square Outlets
A més, i amb cost extra, es poden sol·licitar altres excursions opcionals pels que vulguin exprimir al màxim l'estada.
Six Flags Amusement Park
New York City Trip
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Dates i Preus
Familia
16.07.2023 al 06.08.2023

23.07.2023 al 12.08.2023

3 web.Semanas
3.885,00 USD

3 web.Semanas
3.885,00 USD

El preu inclou:

El preu inclou:

















18 Sessions d'idioma per setmana
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Allotjament en règim de pensió segons opció
Certificat en acabar el curs
Programa de actividades
Llibres i material
Telèfon d'emergència 24h

18 Sessions d'idioma per setmana
Assegurança mèdica d'accidents i responsabilitat civil
Allotjament en règim de pensió completa
Certificat en acabar el curs
Programa de actividades
Llibres i material
Telèfon d'emergència 24h

Extres
Application fee
150,00 USD
Health insurance
40,00 USD / Setmana
Airport transfer
Airport transfer from (BOS) Boston Logan International Airport available upon request.
130,00 USD

Fotos

