
 
 

 

Kurs: General Spanish,  
20 x 50 min/tydzień 
 
Wiek: 10+ 
 
Termin: 7 nocy/8 dni w terminie 
wrzesień−grudzień 2022 
 
Zakwaterowanie: rodzina 
goszcząca  
 
Wyżywienie: FB (3 posiłki dziennie) 
 
Minimalna ilość uczestników: 15 
 
 
 
 
 
Cena na osobę:  
€ 625 
 
 
Cena obejmuje: 
• zajęcia językowe   
•   materiały dydaktyczne 
• certyfikat ukończenia kursu 
• zakwaterowanie  
• wyżywienie 
• opłaty rejestracyjne 
• aktywności pozalekcyjne 
• wycieczki 
• pobyt 2 nauczycieli 
• transfery lotniskowe z Malagi  
 
 
Koszty dodatkowe: 
przelot, ubezpieczenie, pobyt 
dodatkowego nauczyciela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszam do kontaktu 
Patrycja Dziędziel 
patrycja@project-travel.pl 
32 781 8456 / 531 237 405 
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HISZPANIA 
 
 
General Spanish  Kurs składa się z 20 lekcji tygodniowo, zajęcia pomagają uczniom 
rozwijać i doskonalić umiejętności potrzebne do nauki i rozumienia języka 
hiszpańskiego w sytuacjach codziennych. Kurs skupia się na podstawowych 
aspektach języka − mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu. Celem zajęć jest 
sprawić, by uczniowie swobodnie i z pewnością siebie komunikowali się w języku 
hiszpańskim, potrafili wyrazić swoje zdanie w międzynarodowym środowisku. 
Uczniowie zostają podzieleni na mniejsze grupy na podstawie testu poziomującego 
(on-line przed przyjazdem lub na miejscu w szkole). 
 
Co wyróżnia szkołę? 
• Ponad 25-letnie doświadczenie na rynku edukacyjnym 
• Akredytacje najważniejszych instytucji międzynarodowych 
• Lokalizacja w centrum Malagi 
• Dostępne także: kursy intensywne, indywidualne, przygotowujące do egzaminów  
i szkolenia dla nauczycieli, lokalizacje również w Kadyksie i Sevilli. 
 
Zakwaterowanie i wyżywienie Pobyt w pokojach 2− i 3−osobowych u hiszpańskiej 
rodziny goszczącej. Łazienka dzielona z gospodarzami domu. Wyżywienie: FB (3 
posiłki dziennie). Wszystkie rodziny są regularnie sprawdzane przez szkołę.  
 
Po zajęciach W trakcie tygodniowego pobytu codziennie organizowane są zajęcia 
pozalekcyjne, mające na celu przybliżenie polskiej młodzieży bogatej tradycji i 
kultury hiszpańskiej.  Po zajęciach organizowane są takie aktywności jak np. 
zwiedzanie centrum Malagi z przewodnikiem, ymkhana, wizyta w Malaga Museum, 
gry i sporty plażowe. W trakcie tygodnia odbywa się półdniowa wycieczka np. do 
Granady lub Kordoby, a w weekend organizowana jest całodniowa wycieczka np. do 
Nerja i Frigiliany. Popołudnia i wieczory spędzane są z rodziną goszczącą.  
 
Organizatorem programu jest szkoła językowa CLIC. Firma Project Travel nie 
odpowiada za jego realizację. 
 
 


