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New York – de stad die nooit slaapt – 

met bijna 20 miljoen inwoners. Duik in 

het altijd levendige stadsleven. New York is 

hét centrum van de wereld voor entertain-

ment, cultuur, kunst en natuurlijk mode. 

De Big Apple is ook nog eens het zakelijke 

centrum van de USA, en zeg nou zelf, is er 

een betere plek op de wereld om je Engels 

te verbeteren? De taalschool zit in Midtown 

Manhattan naast het Empire State Building. 

Je kunt samen met je klasgenoten deelnemen aan leuke activiteiten georganiseerd door je 

taalschool. Één ding is zeker: Je zult je nooit gaan vervelen in New York.  

 

De twee taalcursussen die wij in New York 

aanbieden verschillen in lesuren per week. 

Je volgt 15 of 20 uur per week Engelse 

lessen, afhankelijk van het door jou 

gekozen programma. Je kunt deze pro-

gramma’s volgen voor een duur van 1 week 

tot een jaar. Voordat het programma begint 

zal je een Engelse test maken om het 

niveau van je Engels te bepalen. Gebaseerd 

op deze resultaten word je in een kleine 

klas geplaatst met leeftijdsgenoten. Tijden 

deze lessen zal je met speciale boeken werken, en word je intensief begeleid door een 

coach waar mee je samen een leerplan opzet zodat je snel vooruitgang boekt.  

 

www.stage-usa.nl 

Engelse Taalcursus New York 
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Je kunt kiezen uit studentenkamers in een hos-

tel, studio’s/appartementen of homestays. Je 

zult ongeveer tussen de $230 en de $530 

moeten rekenen voor huisvesting per week.  

Een niet te restitueren bedrag van $150 wordt 

in rekening gebracht voor plaatsingskosten. Let  

op, deze prijzen gelden voor studenten vanaf 18 

jaar. Mocht je jonger zijn neem dan even con-

tact met ons op voor de kosten en  

mogelijkheden voor je huisvesting.  

Wij bieden je hulp bij het regelen van vervoer tussen je accommodatie en drie verschillen-

de vliegvelden in New York.  De kosten hiervoor zijn $125. Neem contact met ons op voor 

meer informatie.  

Je kunt op verschillende soorten Visa naar de USA gaan. Dit kan op een Student Visa 

(F1), of op een ESTA visum (standaard toeristenvisum B1/B2). Deze hang af van je  

situatie. Houd er rekening mee dat de aanvraag van je visum een maand in beslag neemt.  

Als je op een F1 visum gaat zal je via een bankafschrift moeten bewijzen dat je minimaal  

$700 per week beschikbaar hebt tijdens je verblijf. De portokosten voor je  

Visumdocumenten bedragen $65.  

Stage-USA kan je helpen met het boeken van je vlucht, accommodatie en helpt met het  

afsluiten van je verzekering. Wij bieden Stages, traineeships en afstudeerplekken aan. Ook  

het boeken van tours door de USA en een Work and Travel programma kan je door ons  

laten verzorgen. Neem voor meer informatie contact met ons op via:  

info@stage-usa.nl  

+31 (0)20 68 23 026 

www.stage-usa.nl 

Huisvesting 

Luchthaven Transfer 

Visum Voorwaarden 

Overig 
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