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APRENDRE ANGLÈS A L'ESTRANGER

❯ JOVES

❯ CURSOS SINGULARS/ESPECIALITZATS

Exploring the West
Estats Units




DE 14 A 18 ANYS
ANGLÈS
R U TA

programa
Una ruta amb dos guies experimentats i un grup de 16 nois i noies, la majoria d’ells nord-americans.
Las Vegas - San Francisco (25 dies)

UTAH: ESCALADA AL ZION NATIONAL PARK
La nostra aventura americana comença a Zion National Park, llar d'imponents penya-segats vermells i canons de riu. Guies professionals ens ensenyen les
habilitats per a l'escalada en un entorn difícil, però segur! A continuació, refrescar-vos al Virgin River per una increïble pujada d'aigua a través d'un canó
anomenat The Narrows.
LAS VEGAS: LLUMS, GLAMOUR I CIRQUE DU SOLEIL
Acabats de sortir del desert, s'explora la capital de l'entreteniment del món! La nostra estada de dues nits a Las Vegas ens dóna un gran sabor de la ciutat
abans que ens dirigim cap al desert remot i impressionant de Califòrnia, no sense abans asistir a un impressionant espectacle del Cirque du Solei!
CALIFORNIA: YOSEMITE I RAFTING
Sequoia National Park és la propera parada per caminar entre alguns dels arbres més grans i antics de la terra. Al Parc Nacional Yosemite, nedem en rius
cristal · lins i caminem cap a vistes impressionants. Al American River, es fa l'activitat més important del viatge, el ràfting de dos dies. Abans de dirigir cap a la
costa, voluntariat entre les sequoies ens dóna l'oportunitat d'ajudar a preservar aquest ecosistema essencial.
CALIFORNIA: SURF I SAN FRANCISCO
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Avançant cap al Pacífic, visitarem la famosa ciutat de San Francisco, la Golden Gate, Alcatraz y l'històric moll de pescadors. Abans de posar-nos en camí
cap al nostre següent destí participarem en un projecte comunitari al Golden Gate National Recreational Area. A Santa Cruz aprendrem a surfejar les onades
més famoses d'Estats Units, un bonic record abans de tornar a San Francisco, el nostre destí final de ruta.

Idioma requerit: Anglès
Nivell requerit: Principiant

centre

Exploring the West
Las Vegas, San Francisco. Estats Units
Durant aquestes dues setmanes els nens viuran aventures increïbles al costat de noves amistats alhora que conrearan les seves habilitats de lideratge,
iniciativa i companyerisme. Pics escarpats i prats proporcionaran el teló de fons i al costat d'una motxilla ben equipada es deixaran conquerir pels encants de
Colorado i Utah.
Amb bicicleta, bassa i a peu, estan assegurats l'aprenentatge i la diversió. Es podran apreciar bells paisatges de canons que atordeixen els sentits amb una
barreja d'aigües braves, roca vermella i cels blaus interminables, combinats amb els emocionants ràpids i el famós Parc Nacional dels Arcs, que compta amb
més de 2.000 arcs de pedra natural.
És l'oportunitat perfecta per conèixer un panorama de contrast de colors, formes de relleu i textures com no es troben en cap altre lloc del món, on les postes
de sol i els brillants llacs faran que no et vulguis marxar.
Es posa especial èmfasi en l'educació ambiental mitjançant l'agricultura, la cria d'animals i la recuperació de terrenys prop de grans àrees silvestres. Tot per
tal de preservar l'ecosistema!

Àpats
El menjar en aquest programa serà saludable, deliciós, local i divertit. S'entén que després d'un llarg dia de jocs i aventures els nois necessiten una nutrició
adequada i per descomptat les dietes s'adaptaran als requeriments de vegetarians, al·lèrgics, intolerants al gluten, etc.
Es planegen, preparen i gaudeixen plats propis, encara que també hi haurà moments per menjar fora. Aproximadament dues vegades durant el viatge els
nois tindran l'oportunitat de fer un menjar pel grup, la qual cosa a la majoria dels acampadors els sembla increïblement divertit i gratificant.
Els líders ajudaran en la mesura del necessari i tot estarà inclòs. Una vegada a la setmana es menjarà fora per celebrar els nous assoliments i gaudir d'una
nit especial.

Transport
Els monitors de cada ruta recullen els participants a l'aeroport de Las Vegas.
Els participants que viatgen des d'Europa hauran d'arribar un dia abans i passar la nit en un hotel, els monitors amb qui compartiran la resta del viatge i
aventures els recolliran a l'aeropuert a la seva arribada i pasaran la nit amb ells per al matí següent estar preparats per a iniciar la ruta.
Una vegada allí els trasllats s'organitzaran en furgonetes de 15 persones. Els viatges es planifiquen acuradament per minimitzar el temps passat a la
furgoneta (s'intenta no conduir durant més de 3 hores cada vegada), de manera que s'optimitza l'experiència d'una aventura activa.

Las Vegas, San Francisco
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allotjament
Ruta
La majoria de les nits són en campaments en o al voltant dels Parcs Nacionals més verges del món.

activitats
Activitats
Totes les activitats realitzades al programa estan emmarcades en unes idees ecològiques i responsables amb el medi ambient. La idea és la de viure una
gran aventura al costat de nous amics en un entorn natural espectacular.
Els nois gaudiran principalment de entusiasmantes caminades, aventures en bassa i bicicleta. L'experiència prèvia no és necessària ja que es compta amb
experts que s'encarregaran d'ensenyar als participants tot el necessari perquè gaudeixin de l'experiència.
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dates i preus
Ruta
29.06.2019 al 19.07.2019
21 web.Días
5.188,00 USD
El preu inclou:
 Allotjament en règim de pensió completa
 Trasllats aeroport

Extres
Transfer Meet and Greet on arrival
Els estudiants arribaran un dia abans de l'inici de la ruta. Aquest fee inclou l'allotjament en un hotel i el menjar d'aquest dia previ a l'inici de la ruta.
200,00 USD

fotos

