
Літні канікули в
США 

Кампус розташований на
території Drew University на
мальовничих землях передмістя
Нью-Йорку та поруч з
Мангеттеном. Drew University
називають "лісовим
університетом" – на більшій
частині його території
знаходиться дендрарій.
Цікаві уроки англійської,
проживання в сучасній резиденції
та насичена екскурсійна програма
зроблять канікули дитини по-
справжньому вражаючими.

Вивчення англійської та екскурсії в Нью-Йорку

27.07–10.08 Для підлітків віком 12-17 років



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

До вартості поїздки
входить: 

3 660 $

4 000 



тестування студентів;
15 годин уроків англійської мови на тиждень;
додатковий матеріал для навчання; 
сертифікат про успішне закінчення курсу.

Курс навчання спрямований на розвиток навичок
говоріння, аудіювання та ведення переговорів,
покращення вимови, збільшення словникового
запасу. Студенти за період лекцій також набудуть
навичок ділового листування, що буде корисним в
академічному та діловому контексті. А
найголовнішим є те, що учні розвивають
упевненість для щоденного користування
англійською.

Навчальна програма включає: 

Детальніше про те,
як це
відбуватиметься. 
Навчання



Інфраструктура 

Розміщують школярів в
університетській резиденції
у двомісних кімнатах.

Проживання

Класи
Бібліотека
Театр
Обідня зала
Майданчики для розваг
Танцпол
Тенісні корти
Футбольні майданчики
Корти для сквошу та бейсболу
Басейн
Дендропарк



Екскурсії

екскурсія пам’ятниками Вашингтону, National
Mall;
Смітсонівський національний музей
американської історії / National Museum of
American History;
Смітсонівський національний музей авіації та
космонавтики / National Air and Space Museum;
Білий дім, Капітолій США, Верховний суд США,
Бібліотека Конгресу;
національний порт;
Національний внутрішній порт Балтімора.

Двотижнева програма включає:
Виїзд на вихідні (2 дні та 1 ніч) до Філадельфії,
Вашингтона та Балтімора на основі напівпансіону:



Екскурсії

екскурсія на цілий день до
таких знаменитих районів,
як: Greenwich Village,
Chelsea District, Herald
Square & Netflix Film в
Bryant Park;
екскурсія на цілий день до
Статуї Свободи і Центру
Нью-Йорку;
екскурсія на цілий день до
Центрального парку Central
Park і Metropolitan Museum
of Art;
екскурсія на цілий день до
мосту Brooklyn Bridge,
району Soho, Chinatown,
Little Italy;
екскурсія на цілий день до
Fifth Avenue і Музею
сучасного мистецтва
Museum of Modern Art
(MoMA);
екскурсія на цілий день до
Top of the Rock і до
знаменитого Times Square;
екскурсія до острову Coney
Island;
відвідування бейсбольної
гри;
екскурсія до центру Madison.

Також заплановані:

До вартості входить вхід на:
кінофестиваль Netflix*, круїзи зі
статуями, до Музею сучасного мистецтва,
Top of the Rock, на бейсбольний матч і
MoMA.



+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

