
Toronto
Cudowne nadbrzeżne miasto

Położone  na  północnym  brzegu  jeziora  Ontario,  Toronto  jest  największym  
i  najbardziej  kosmopolitycznym  miastem  Kanady.  Imponująca  architektura, 
słynne  teatry,  światowej  klasy  sport  i  piękne  położenie  tego  nadbrzeżnego 
miasta  czynią  z  Toronto  doskonałe miejsce do  nauki.  Zapraszamy Państwa  
na  spacery  po  Harbourfront  Park,  razem  z  nowo  poznanymi  przyjaciółmi  
z różnych krajów, obejrzenia gry w baseball w wykonaniu Blue Jays, w Rogers 
Centre, a także do  zachwycania się widokiem z  CN Tower, z którego widać 
Wodospad Niagara, odległy o ponad 70 mil. 

Szkoła mieści się w centrum miasta, oddalona od dzielnicy rozrywki i centrum 
handlowego Eaton o kilka przecznic. Nowoczesny budynek  oferuje doskonałe 
udogodnienia:  między  innymi  duże,  dobrze  wyposażone  sale,  laboratorium 
komputerowe oraz darmowy dostęp do internetu.

Dlaczego warto wybrać szkołę w Toronto?

• Toronto to światowej sławy atrakcje związane z kulturą oraz najlepsze 
zawodowe drużyny sportowe

• Dwadzieścia lat doświadczenia w nauczaniu dorosłych słuchaczy z całego 
świata

• Szkoła mieści się w sercu miasta i oddalona jest o kilka przecznic od Lake 
Ontario i słynnego Harbourfront



Kursy i daty rozpoczęcia

Kurs Ilość tygodni Daty rozpoczęcia

Angielski intensywny 
(30 lekcji tygodniowo)

2+ 4, 18 stycznia
1, 16 lutego
1, 15, 29 marca
12, 26 kwietnia
10, 25 mają
7, 21 czerwca
5, 19 lipca
3, 16, 30 sierpnia
13, 27 września
12, 25 października
8, 22 listopada
6 grudnia

Angielski 
superintensywny (40 
lekcji tygodniowo)

2+

Dyplom z Komunikacji 
w biznesie

8

Extra services (dodatkowe usługi)

• Ubezpieczenie zdrowotne
• Zajęcia indywidualne z nauczycielem
• Transfer z lotniska (Toronto International)
• Pomoc w ubieganiu się o przyjęcie na uniwersytet
• Pomoc w uzyskaniu możliwości odbywania praktyk
• Angielski dla Obsługi Klienta, Handlu lub Turystyki

Accommodation Options (Opcje zakwaterowania)

Nazwa 
zakwaterowania

Rodzaj 
pokoju

Posiłki Wiek 
(minimum)

U rodziny 
kanadyjskiej

Dwuosobowy 
(osobne łóżka)
/Jednoosobowy

14/tydzień 18

Rezydencja 
szkolna/Akademik 
College Hotel

Jednoosobowy Bez posiłków 18

Mieszkanie 
Cromwell Suites

Jednoosobowy Bez posiłków 18


