
 
 

 

Kurs: General Spanish,  
20 x 50 min/tydz. 
 
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:  
€ 635 
 
 
Cena obejmuje: 
• zajęcia językowe  
• materiały dydaktyczne 
• certyfikat ukończenia kursu 
• zakwaterowanie i wyżywienie 
• opłaty rejestracyjne 
• program aktywności 

pozalekcyjnych 
• pobyt 2 nauczycieli  
• transfer z i na lotnisko  

w Walencji 
 
 
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 ma charakter interaktywny i odbywa się w wymiarze 20 lekcji 
tygodniowo. Zajęcia z native speakerem przeprowadzane są od poniedziałku do 
piątku w zamkniętej polskiej grupie. Studenci mają szansę poznać praktyczną stronę 
języka poprzez konwersacje oraz różnego rodzaju warsztaty. Kurs rozwija 
podstawowe umiejętności językowe, czyli mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie, ale 
poszerza również zasób słownictwa oraz znajomość zasad gramatyki.  
 
Co wyróżnia szkołę? 
• Ponad 50-letnie doświadczenie 
• Akredytacje najważniejszych instytucji hiszpańskich i międzynarodowych 
• Atrakcyjna lokalizacja w centrum Walencji 
• Wysoki poziom nauczania języka angielskiego i hiszpańskiego 
• Dostępne także kursy dla dorosłych 
 
Zakwaterowanie i wyżywienie Pobyt w pokoju 2-osobowym u hiszpańskiej rodziny 
goszczącej. Łazienka do wspólnego użytku z gospodarzami domu. Opcja idealna dla 
studentów, którzy chcą zanurzyć się mocno w kulturze hiszpańskiej oraz poczuć 
rodzinną atmosferę. Szkoła oferuje pełne wyżywienie: FB (3 posiłki dziennie). 
 
Po zajęciach Podczas tygodniowego pobytu w szkole codziennie organizowane są 
aktywności pozalekcyjne, mające na celi przybliżenie uczestnikom wyjazdu kultury  
i tradycji hiszpańskiej. Częścią programu pozalekcyjnego mogą być np. zwiedzanie 
centrum Walencji połączone z quizem na temat historycznej części miasta, 
wycieczkę do City of Arts oraz muzeum Fallero, lekcje tańca hiszpańskiego czy naukę 
gotowania paelli. W trakcie pobytu organizowana jest także wycieczka półdniowa np. 
do oceanarium w Walencji oraz jedna całodniowa wycieczka w weekend np. nad 
jezioro Albufera, gdzie uczestnicy będą mogli wziąć udział w wycieczce rowerowej 
lub rejsie po jeziorze.  
 
Organizatorem programu jest szkoła językowa Españole International House 
Valencia. Firma Project Travel nie odpowiada za jego realizację. 
 


