
 
 

 

Kurs: General Spanish / English, 
20 x 55 min/tyg. 
 
Wiek: 10 + 
 
Termin: 7 nocy/8 dni w terminie 
wrzesień−grudzień 2022 (nd-nd) 
 
Zakwaterowanie: rodzina 
goszcząca 
 
Wyżywienie: FB (3 posiłki dziennie) 
 
Minimalna ilość uczestników: 15 
 
 
 
 
 
Cena na osobę:  
€ 630 
 
 
Cena obejmuje: 
• zajęcia językowe  
• materiały edukacyjne 
• certyfikat ukończenia kursu 
• zakwaterowanie i wyżywienie 
• opłaty rejestracyjne 
• aktywności pozalekcyjne 
• wycieczki 
• pobyt 2 nauczycieli 
• transfer lotniskowy z lotniska w 

Maladze lub Sevilli 
 
 
 
Koszty dodatkowe: 
przelot, ubezpieczenie, pobyt 
dodatkowego nauczyciela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy do kontaktu 
Patrycja Dziędziel 
patrycja@project-travel.pl 
32 781 8456 / 531 237 405 
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HISZPANIA 
 
 
General Spanish / General English Kurs składa się z 20 lekcji tygodniowo i rozwija 
podstawowe umiejętności językowe takie jak mówienie, słuchanie, pisanie czy 
czytanie. Uczniowie mają zajęcia w zamkniętej grupie 6-10–osobowej. Zajęcia 
językowe odbywają się w godzinach 9:15–13:00 od poniedziałku do piątku i 
prowadzone są według nowoczesnych metod nauczania, gdzie spory nacisk kładzie 
się na swobodną komunikację i pewność w używaniu języka hiszpańskiego  
w sytuacjach codziennych. Grupa może wybrać jakiego języka chce się uczyć- 
hiszpańskiego lub angielskiego.  
 
Co wyróżnia szkołę? 
• Ponad 25–letnie doświadczenie 
• Akredytacje najważniejszych instytucji międzynarodowych 
• Świetnie wyszkolona kadra native speakerów 
• Dostępne także kursy dla dorosłych 
 
Zakwaterowanie i wyżywienie Pobyt w pokoju 2–osobowym u hiszpańskiej rodziny 
goszczącej znajdującej się maksymalnie 25 min. spacerem od szkoły. Łazienka 
dzielona jest z gospodarzami domu. Wyżywienie: FB (3 posiłki dziennie). 
 
Po zajęciach Program obejmuje w ramach integracji grupy wiele dodatkowych 
atrakcji i aktywności kulturalnych. Podczas tygodniowego pobytu zaplanowane są  
aktywności takie jak np. zwiedzanie miasta, gry i sporty na plaży, poszukiwanie 
skarbów w Kadyksie, czy wizyta w Torre Tavira. Organizowana jest także jedna 
półdniowa wycieczka np. do El Puerto de Santa Maria oraz jedna całodniowa 
wycieczka np. do Vejer i  El Palmar. Młodzież po zajęciach będzie mogła spędzić czas 
z rodziną goszczącą lub wybrać się z resztą studentów na spacer po mieście, zakupy 
pamiątek lub po prostu spędzić czas na plaży. 
 
Organizatorem programu jest szkoła językowa CLIC. Firma Project Travel nie 
odpowiada za jego realizację. 
 


