
Літні канікули в
США 

Кампус розташований у
Каліфорнійському державному
університеті, приблизно за 30
хвилин їзди від Беверлі-Хіллз і
Голлівуду. Він охороняється
місцевою поліцією і настільки
мальовничий, що щотижня на
ньому здійснюють голлівудські
зйомки.

Вивчення англійської та відпочинок біля океану
в Лос-Анджелесі 

15.07-5.08 Для підлітків віком 12-17 років



переліт та трансфер,
оформлення візи,
проживання в резиденції, 
15 годин на тиждень англійської,
супровід груплідера,
харчування,
страховка,
транспортні витрати,
екскурсії і розважальна програма.

До вартості поїздки
входить: 

5 950$

6 300$ 



тестування студентів;
15 годин уроків англійської мови на
тиждень;
середня наповнюваність класу – 15 учнів;
весь додатковий матеріал для курсу;
сертифікат закінчення курсу.

Детальніше про те,
як це
відбуватиметься. 

Навчання



Інфраструктура 

Учні проживатимуть у великому
кампусі зі спортивними
майданчиками, сучасними
будівлями, басейнами, садами та
резиденцією. Резиденція
знаходиться за 2 хвилини від
їдальні та за 15 хвилин пішки від
аудиторій. Сучасна їдальня має
закуски, пункти для приготування
салатів, гриль та десерти. 

Проживання

безкоштовний Wi-Fi для студентів та керівників груп;
чудова можливість для занять спортом на свіжому
повітрі, таким як волейбол і баскетбол;
відкритий басейн;
стратегічне розташування, щоб дістатися до будь-
якого місця в Лос-Анджелесі;
до океану лише 20 хвилин

Головна вулиця міста розташована лише за 20 хвилин
від кампусу, поряд аптека, продуктові магазини та
ресторани. Від кампусу є 10 різних автобусних
маршрутів, тому по місту легко пересуватися
громадським транспортом. 

Основні моменти/обладнання кампусу:



Серед екскурсій
в програмі: 
Екскурсія в Grand Canyon
Екскурсія в Лас-Вегас
Екскурсія до Обсерваторії
Griffith і центру Лос-Анджелесу
Екскурсія до парку розваг Six
Flags
Відвідування Аутлету Barstow та
міста - привида Calico
Hover Dam – Дамба Гувера
Фото біля знаменитого знаку Las
Vegas
Пішохідна екскурсія по головній
вулиці Las Vegas Strip,
включаючи шоу фонтанів Belagio
Знаменита вулиця Freemont
street і світлова LED інсталяція
Екскурсія на цілий день до
Beverly Hills, Rodeo Drive і
Hollywood
Екскурсія на цілий день до Сан-
Діего
Екскурсія на цілий день до
California Science Center і
Endeavour, Farmer’s Market,
шопінг у Grove та відвідування
Huntington beach.
Екскурсія на цілий день до Malibu
і Santa Barbara
Екскурсія на цілий день до
Музею Getty, Venice beach і
Santa Monica, Знаменитий Пірс
Santa Monica і набережна на 3-й
вулиці. 



+380673399229
info@educat.ua

вітальна вечірка
спортивні турніри –
волейбол, баскетбол,
дискотеки 
тематичні заходи,
караоке-вечори,
талант-шоу,
ніч кіно,
вечірка біля басейну.

Заходи

Приклад розкладу
тижня: 

Це приблизна програма на один тиждень. Зразок розкладу для
другого тижня складений таким чином, щоб пройти всі узгоджені
уроки та екскурсії.

Груплідер буде на зв'язку з батьками та надсилати фото в
особистих повідомленнях. Тому ви будете завжди знати,
чим займається ваша дитина і як у неї справи. 

https://www.instagram.com/educat_study_abroad/
https://www.facebook.com/educat.com.ua
https://www.tiktok.com/@edu.cat

