
  
 

 

Kurs: General Spanish, 
15 x 50 min/tyg. 
 
Wiek: 11 – 17 lat 
 
Termin: 7 nocy/8 dni od września 
2022 do czerwca 2023 (nd-nd) 
 
Zakwaterowanie: rodzina 
goszcząca 
 
Wyżywienie: FB (3 posiłki dziennie) 
 
Minimalna ilość uczestników: 15 
 
 
 
 
 
Cena za osobę: 
€ 535 − tydzień w 2022 

€ 555 − tydzień w 2023 
 
 
Cena obejmuje: 
• zajęcia językowe 
• materiały dydaktyczne 
• certyfikat ukończenia kursu 
• zakwaterowanie i wyżywienie 
• opłaty rejestracyjne 
• aktywności pozalekcyjne 
• wycieczki 
• pobyt 2 nauczycieli 
 
 
 
Koszty dodatkowe: 
przelot, transfer,  ubezpieczenie 
 
Koszty opcjonalne: 
specjalna dieta £20/tydzień, 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 15 lekcji tygodniowo i porusza zarówno 
teoretyczne, jak i praktyczne aspekty językowe. Oparty jest na realizacji materiału  
z gramatyki, słownictwa oraz funkcji komunikacyjnych języka hiszpańskiego. Jest to 
kurs, który łączy ze sobą zagadnienia gramatyczne z funkcjonowaniem języka 
zarówno w mowie jak i piśmie. Ma więc pomóc uczniom w codziennej komunikacji  
w tym języku. Zajęcia przeprowadzane są od poniedziałku do piątku w zamkniętej 
polskiej grupie. 
 
Co wyróżnia szkołę? 
• 24 lata doświadczenia na rynku edukacji językowej 
• Najważniejsze akredytacje hiszpańskie i międzynarodowe 
• Przyjazna, rodzinna atmosfera na zajęciach 
• Zajęcia kulturowe uzupełniające program językowy 
• Dwa oddziały: w Alicante i Granadzie. 
 
Zakwaterowanie i wyżywienie Pobyt u hiszpańskiej rodziny goszczącej w pokoju  
2–osobowym o podstawowym standardzie. Łazienka do wspólnego użytku  
z gospodarzami domu. Wyżywienie: FB (3 posiłki dziennie). Śniadanie i kolacja  
w rodzinie, lunch pakowany. Nauczyciele kwaterowani są w pokojach 1– lub 2–
osobowych wedle życzenia, z wyżywieniem FB. 
 
Po zajęciach Szkoła językowa organizuje dla grupy: spacer orientacyjny po mieście, 
spacer w asyście personelu szkoły po historycznej części miasta, wizytę na zamku 
św. Barbary (Castillo de Santa Bárbara), oglądanie filmów hiszpańskich. Dodatkowo 
uczniowie będą mieli okazję nauczyć się tradycyjnych tańców latino, Sevilas, czy 
Flamenco. W ramach półdniowej wycieczki uczestnicy mogą wybrać gry i zabawy na 
plaży połączone z degustacją paelli w lokalnej restauracji  lub hiking w Alicante. 
Program przewiduje również całodniową wycieczkę do urokliwych Villajoyosy i Altei. 
 
Organizatorem programu jest szkoła językowa Proyecto Español. Firma Project 
Travel nie odpowiada za jego realizację. 
 


