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Język Kraj Miasto Wiek Rodzaj zakwaterowania

Rodzina Rezydencja Apartament Hotel/Hostel

Kod oferty Str.

2 tyg.1 tydz.

(minimalny)

Cena w PLN od*
(pakiet: kurs + zakwaterowanie)

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Cypr

USA

USA

USA

USA

Kanada

Australia

Nowa Zelandia

Malta

Malta

Malta

Malta

Malta

Malta

Limassol

St. Julian's

San Gwann

Sliema

Sliema

Gżira

Msida

Fort Lauderdale

Nowy Jork

San Diego / San Francisco

Toronto / Vancouver

Perth / Sydney

Auckland

–Midtown/Empire State/Soho

Los Angeles / Chicago

7

8

9

11

13

15

16

17

18

19

20

21

23

24

26

27

29

31

33

35

37

39USF 01

40USY 02

41USL 04/USC 03

42USF 05/USD 06

43KAT 02/KAV 01

44AUP 02/AUS 01

45NZ 01

Londyn – Fulham

Londyn – Centrum / Hampstead

Londyn / Birmingham

Londyn – Finchley

Londyn – Wimbledon / Manchester

Londyn / Brighton / Canterbury

Londyn – Queensway

Paignton (Torbay)

Oxford / Cambridge

Bournemouth

Brighton

Eastbourne

Dublin

Edynburg

WBL 01

WBL 02

WBL 13/WBB 20

WBL 15

WBL 21/WBM 17

WBL 16/WBB 18/WBC 19

WBL 03

WBP 06

WBO 07/WBC 08

WBB 09

WBB 10

WBE 11

IRD 02

WBE 12

16

16

16

16

16

16

18

16

16

16

16

16

18

16

1779

1869

2408

1748

1678

2378

2099

1999

1989

4469

3339

3289

4148

3288

2688

4098

4929

2297

4619

3549

3399

3599

8849

4329

Anglia

Anglia

Anglia

Anglia

Anglia

Anglia

Anglia

Anglia

Anglia

Anglia

Anglia

Anglia

Irlandia

Szkocja

4 tyg.

18

17/18

18

16

16

18

18

1799

1589

1269

1129

1489

1429

3149

2929

2549

2289

2189

2599

2589

CY 01

MA 08

MA 04

MA 03

MA 07

MA 09

MA 10

18

16

16

16

18

16

18

2839

4199

4619

4379

4709

4699

4939

5609

Spis treści

*Podana cena obejmuje pakiet w najtańszej opcji kursu i zakwaterowania w danej
szkole. Więcej informacji na poszczególnych stronach i na www.lingwista.com.plwww.lingwista.com.pl

ANGIELSKI - USA, KANADA, AUSTRALIA, NOWA ZELANDIA 38

ANGIELSKI - CYPR, MALTA 25

ANGIELSKI - WYSPY BRYTYJSKIE 6

Wstęp

Jak rezerwować
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Język

Francuski

Francuski

Francuski

Francuski

Francuski

Niemiecki

Niemiecki

Niemiecki

Niemiecki

Angielski

Angielski

Angielski

Angielski

Kraj Miasto Wiek Cena w PLN Rodzaj zakwaterowania

Rodzina Rezydencja Apartament Hotel/Hostel

Kod oferty Str.

47

67

55

64

61

50

47

68

56

65

61

51

47

69

57

62

52

48

69

58

53

48

70-71

59

Goa

Bangkok

Singapur

Kapsztad

Fethiye

Rabat

Moskwa / St. Petersburg / Ryga

Pekin

Tokio

Nicea

Paryż

Tuluza

Montpellier

Montreal

Rzym

Florencja / Mediolan

Playa del Carmen

Hawana

Berlin

Hamburg

Frankfurt

Wiedeń

IND 01

TAJ 01

SIN 01

RP 01

TU 01

MAR 01

CHP 01

JAT 01

FRN 01

FRP 02

FRT 04

FRM 05

KAM 01

WŁR 01

MEP 01

KUH 01

NIB 02

NIH 03

NIF 04

AUSW 01

1769

1999

1496

1549

3099

2519

2159

2199

2156

1056

1373

1969

1299

1760

2279

2839

1369

3659

4749

2596

4479

2781

9850

6199

4479

3696

3309

3979

4959

3696

3369

2112

2746

3029

2619

2904

3659

Indie

Tajlandia

Singapur

RPA

Turcja

Maroko

Rosja/Łotwa

Chiny

Japonia

Francja

Włochy

Meksyk

Francja

Włochy

Kuba

Francja

Hiszpania
Alicante / Barcelona / Madryt /
Granada / Marbella / Sewilla /

Salamanka / Walencja / Teneryfa

Francja

Kanada

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Austria

2 tyg.

www.lingwista.com.pl

Spis treści

WŁF 01/WŁM 01

1www.lingwista.com.pl

Angielski

Włoski

Hiszpański

Włoski

Hiszpański

Hiszpański

Arabski

Rosyjski

Chiński

Japoński

Wszystkie Nauka w domu nauczyciela (CAŁY ŚWIAT)

INNE JĘZYKI - ARABSKI, ROSYJSKI, CHIŃSKI, JAPOŃSKI 66

HISZPAŃSKI (MEKSYK, KUBA, HISZPANIA), WŁOSKI (WŁOCHY) 60

FRANCUSKI - FRANCJA, KANADA 54

NIEMIECKI - NIEMCY, AUSTRIA 49

ANGIELSKI - KRAJE EGZOTYCZNE 46

1 tydz.

na zapytanie w biurze

(minimalny) (kurs standardowy)

3 tyg.

3 tyg.

1159 2099
63

HI 01

ROM 01
ROS 01

ŁOR 01

Spis treści
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18

18

18

16

16

18

18

16

16

17

18

17

16

16

18

18

18

16/18

14/
16/
17

18

18

18

18

16



Wstęp

Trzymasz w rękach najnowszy katalog zagranicznych kursów
językowych ATJ Lingwista, dający Ci niemal nieograniczone możliwości
nauki języka w każdym zakątku świata. Klasyczny angielski,
romantyczny francuski, gorący hiszpański czy może egzotyczny
arabski, chiński lub japoński? Chcesz uczyć się języka mogąc
jednocześnie podróżować, zanurzyć się w kulturze danego kraju,
poznać przeróżne zwyczaje i tradycje mieszkańców, a także
zaprzyjaźnić się z rówieśnikami z całego świata? To wszystko jest
możliwe z !

Znajomość języków obcych jest w dzisiejszych czasach koniecznością.
Typowe lekcje języka w stacjonarnych szkołach w naszym ojczystym
kraju często jednak nie zdają egzaminu – okazują się niewystarczająco
efektywne: otoczeni jesteśmy znajomym sobie światem i ludźmi
mówiącymi w naszym rodzimym języku, co nie sprzyja
zapamiętywaniu obcej mowy. Inaczej jest z kursem za granicą:
przebywając w kraju, gdzie prawie nie słyszymy ojczystego języka, a
środowisko przesycone jest nieznanymi nam wyrazami, zostajemy
niejako zmuszeni do przyswajania języka, który nas ze wszech stron
otacza. Pozwala to przełamać bariery i sprawia, że chłoniemy obcy
język wszystkimi zmysłami, a poznane na lekcjach nowe słowa i zasady
gramatyki jesteśmy w stanie niemal natychmiast przećwiczyć i
zapamiętać. Dodatkowo uczestnictwo w lokalnych atrakcjach razem z

ATJ Lingwista

Dlaczego zagraniczne kursy językowe?

nowopoznanymi przyjaciółmi wzmacnia naszą motywację do
dalszej nauki.

Warto nam zaufać – jako agencja turystyki językowej
spełniamy językowe marzenia już od prawie ćwierćwiecza, zaś
Szkoła Języków Obcych Lingwista, z którą nasze biuro jest
utożsamiane, jest najstarszą szkołą językową w Polsce –
istnieje już od 1958 roku! Mamy olbrzymie doświadczenie w
organizowaniu wyjazdów na kursy językowe, ale jednocześnie
śledzimy zmieniające się potrzeby naszych klientów i
podążamy za najnowszymi trendami, czego efektem jest
system różnorodnych zniżek i zastosowanie najnowszych
technologii w naszym katalogu.

Zmieniamy się dla Was – w naszej ofercie co roku pojawiają się
nowe, fantastyczne lokalizacje i szkoły językowe, abyście
mogli wybrać taki kurs, jaki Wam najbardziej odpowiada. Kurs
standardowy, intensywny czy indywidualny w domu
nauczyciela? A może połączony z lekcjami gotowania,
fotografii, tańca lub jazdą konno? Któż oprze się ćwiczeniu
języka na lekcjach nurkowania lub surfingu? Możliwości są
niemal nieograniczone!

Dlaczego ATJ Lingwista?

Co nowego w naszym katalogu?

www.lingwista.com.pl 3

Witaj na pierwszym kroku do swojej niezapomnianej językowej przygody!

Zwiedzaj i ucz się języka z ATJ Lingwista!



� Za pomocą – gadu-gadu
(48918358) lub skype (atj.lingwista).

W przypadku rezerwacji dokonywanej „na odległość”,
po zaakceptowaniu przez Klienta szczegółów
przygotowanej przez nas oferty, przesyłamy mu
umowę-zgłoszenie wraz z warunkami uczestnictwa
(dostępne też na

). Należy ją podpisać i odesłać do nas – można
zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną – w
formie skanu. Następnie, aby potwierdzić rezerwację,
należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% ceny
imprezy na nasze konto:

– Iwona Kostecka
Ul. Nowolipki 27

01-010 Warszawa
Getin Noble Bank S.A.

52 1560 0013 2367 2333 3163 0001

komunikatora

ATJ LINGWISTA

www.bit.ly/lingwista-warunki-
kursy

Nasze wyjazdy językowe składają się z wielu różnych
elementów, z czego każdy indywidualnie dopasowujemy do
potrzeb Klienta. Każdy nasz wyjazd jest wyjątkowy i
niepowtarzalny!

Przygotowany przez nas pakiet może zawierać:

kurs językowy, wybrany rodzaj i poziom intensywności,
zakwaterowanie w wybranej formie, z wyżywieniem lub
bez,
przejazd/przelot,
transfery z i na lotnisko,
ubezpieczenie KL/NNW/bagaż,
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji,
pomoc w załatwianiu formalności
wizowych.

Nasi pracownicy udzielają fachowych porad na temat
poszczególnych kursów. Wystarczy skontaktować się z nami i
opisać swoje oczekiwania względem wymarzonego wyjazdu
językowego. Z nami wybór odpowiedniego kursu za granicą nie
jest trudny!

w Warszawie na ul. Nowolipki
27 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-18). Tu można też
podpisać umowę oraz wpłacić pieniądze – gotówką lub kartą
płatniczą.

w całej Polsce (ich lista
znajduje się na stronie www.lingwista.com.pl).

pod numerem (22) 636 76 56.
Za pomocą :
lingwista@lingwista.com.pl (wystarczy podać wiek
uczestnika i preferencje dotyczące terminu, rodzaju i
poziomu kursu, miejscowości i rodzaju zakwaterowania,
wyżywienia, przelotu).
Na naszej – na każdej podstronie
naszych kursów, po kliknięciu przycisku „zamów”.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Osobiście w naszym biurze

U jednego z naszych agentów

Telefonicznie
poczty elektronicznej

stronie internetowej

Skontaktować się z nami oraz dokonać rezerwacji
można na kilka sposobów:

www.lingwista.com.pl4

Jak rezerwować?

Warunki uczestnictwa:



Dopiero po wpłacie zaliczki i sprawdzeniu dostępności miejsc w
szkole można uznać rezerwację za potwierdzoną. Od tego
czasu wystarczy jedynie dopłacić do całości wyjazdu (do 30 dni
przed wyjazdem) i cieszyć się zbliżającą się podróżą marzeń!

Marzy Ci się nauka języka w kraju, którego nie ma w naszym
katalogu? Nie trać nadziei!
Nasze biuro współpracuje ze szkołami na całym świecie.
Możliwości jest tak wiele, że nie sposób pomieścić ich
wszystkich w naszym katalogu. Skontaktuj się z nami, a prawie
na pewno uda nam się przygotować dla Ciebie specjalny,
personalizowany kurs językowy w Twojej wymarzonej
destynacji!

Jeśli jedziesz na zagraniczny kurs językowy po raz pierwszy,
wiele rzeczy może wydawać Ci się nowych i nieznanych.
Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy nasz poradnik, czyli
kurs językowy za granicą w pigułce. Znajdziesz w nim
wszystko, co chciałeś(aś) wiedzieć o naszych kursach, ale
bałeś(aś) się zapytać! Zachęcamy Cię do zapoznania się z nim
na naszej stronie: :

Masz specjalne życzenia?

Ważne informacje o naszych kursach oraz jak
interpretować informacje w naszym katalogu

www.bit.ly/lingwista-FAQ

Wiele szkół stosuje własną jednostkę czasu zwaną
godziną lekcyjną. Dla jednych jest to typowe 45 minut,
dla innych godzina zegarowa, dla pozostałych – 55
minut. Aby ujednolicić wszystkie kursy, jakie mamy w
swojej ofercie, przeliczyliśmy czas trwania lekcji na
znane nam wszystkim, 45-minutowe godziny lekcyjne.
Dzięki tej metodzie łatwiej jest porównać różne typy
kursów w różnych szkołach.

Dlatego – dla przykładu – kurs standardowy „26 lekcji w
tygodniu” z naszego katalogu może w danej szkole być
nazywany kursem „20 lekcji w tygodniu”, jednak nie
oznacza to bynajmniej, że będzie on trwał krócej, niż
było to podane w naszej broszurze.

Ceny minimalne wypisane na każdej stronie katalogu
obejmują pakiet usług niezbędnych do przeżycia
udanej i owocnej przygody z językiem za granicą. Jest
to najtańszy możliwy kurs wraz z najtańszym
zakwaterowaniem (najczęściej są to rodziny goszczące
w pokoju 2-osobowym – nie zawsze dostępnym dla
osób podróżujących samotnie! – bez wyżywienia lub ze
śniadaniami).

Przy każdej ofercie precyzyjnie wyszczególniamy, co
wchodzi w skład podanej ceny. Możliwe jest też
wykupienie samych lekcji – bez zakwaterowania,
wyżywienia itp.

Dokładny koszt Twojego wymarzonego kursu podamy
Ci po otrzymaniu od Ciebie szczegółowych wytycznych i
preferencji dotyczących pakietu.

Przewróć stronę i zanurz się
w świecie językowych wakacji.

Języki całego świata stoją
przed Tobą otworem!

www.lingwista.com.pl 5



Londyn
Kursy prowadzone tutaj wyróżniają się już 34-letnią tradycją nauczania oraz

świetną lokalizacją w dzielnicy , blisko klubu sportowego Chelsea i

pięknego parku nad brzegiem Tamizy – Bishops Park. Blisko jest także do

stacji metra Parsons Green oraz licznych restauracji, kafejek i pubów. Do Big

Bena i Buckingham Palace dojeżdża się metrem w 15 minut! Studenci uczą się

w zabytkowym budynku z XIX wieku. Do dyspozycji uczniów jest pokój

wypoczynkowy, bezpłatny dostęp do Internetu, kafeteria oraz trzy

zewnętrzne patia.

Fulham

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs Premium:

Kurs Gold:

Rodzina:

Rezydencja:

20 lekcji w tygodniu
26 lekcji w tygodniu (20 lekcji standardowych + 1

moduł do wyboru: 6 lekcji z zakresu konwersacji i wymowy, gramatyki i
pisania oraz kulturoznawstwa)

33 lekcje w tygodniu (20 lekcji standardowych + 2 moduły
do wyboru: 13 lekcji z zakresu konwersacji i wymowy, gramatyki i
pisania oraz kulturoznawstwa)

Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE/ CAE, IELTS
Kursy Business English
Kursy English Prestige
Lekcje One-to-One lub Two-to One
Nauka w domu nauczyciela (na zapytanie w biurze)

Turnusy: sobota-sobota / niedziela-niedziela

Pokoje 1-, 2-osobowe (pokoje 2-osobowe tylko dla osób podróżu-
jących razem)
Łazienka dzielona z domownikami
Do wyboru różne strefy lokalizacyjne
Same śniadania lub śniadania i obiadokolacje

Pokoje 1-3-osobowe ze wspólną łazienką
W pełni wyposażona kuchnia
Do wyboru różne strefy lokalizacyjne
Lokalizacja do 20 minut od szkoły
Bez wyżywienia

Oferta specjalna tylko w Lingwiście!

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Program obej-
muje m.in. zwiedzanie największych atrakcji Londynu, np.
Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud's, galerii Tate
Modern czy London Eye – słynnego diabelskiego młyna, z
którego rozpościera się niesamowity widok na miasto. Szkoła
organizuje wiele wycieczek weekendowych, m.in. do Oxfordu,
Brighton lub do tajemniczego Stonehenge. Szkolni animatorzy
dbają o wypełnianie wieczorów ciekawymi zajęciami
kulturalnymi i sportowymi – studenci mają okazję
uczestniczyć w imprezach integracyjnych, wieczorach
filmowych, wyjściach do teatrów muzycznych na najbardziej
znane musicale czy mecze piłki nożnej angielskiej Premier
League. Różnorodność programu uzależniona jest od liczby
chętnych na poszczególne opcje oraz od sezonu. Poza latem
szkoła organizuje 2-3 popołudnia w tygodniu, w sezonie – 4-5
atrakcji tygodniowo.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg. po południu
Zakwaterowanie: u rodziny w pokoju
1-os. w strefie 4-6, ze śniadaniami
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska
Materiały do nauki

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1799 PLN

www.lingwista.com.pl 7

Wielkość grupy: maks. 18 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: WBL 01Anglia

Dowiedz się więcej:



Londyn
Centrum, Hampstead

Londyn Centrum

Londyn Hampstead

– zajęcia prowadzone są w centrum miasta, niedaleko
najbardziej ruchliwej ulicy Oxford Street, blisko British Museum. Położenie
takie gwarantuje dostęp do sklepów, barów i kawiarni, ale jednocześnie także
spokój i ciszę bocznej londyńskiej uliczki dającej odpowiednie warunki do
nauki. Lekcje prowadzone są w nowoczesnych salach lekcyjnych.

– studenci uczą się w pięknym, wiktoriańskim
budynku. Posiada on nowocześnie wyposażone sale lekcyjne oraz piękny
ogród. Szkoła znajduje się w spokojnej okolicy, zaledwie kilka minut od
sklepów, restauracji, pubów i jednego z największych i najpiękniejszych
londyńskich parków Hampstead Heath. Hampstead stało się w ostatnich
latach jedną z najbardziej snobistycznych dzielnic miasta, przyciągając do
siebie gwiazdy światowego formatu!

Rezydencja studencka:

Mieszkanie:

Dodatkowe opcje

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Pokoje 1-osobowe, ze wspólną kuchnią i łazienką
Zakwaterowanie z prywatną łazienką przy rezerwacji na
minimum 4 tygodnie (na zapytanie w biurze)
Depozyt: 200 GBP
Bez wyżywienia

Min. wiek: 18 lat
Pokoje 1-, 2-osobowe w pełni wyposażone
Wspólna kuchnia i łazienka
Depozyt: 200 GBP
Bez wyżywienia

(na zapytanie w biurze): hotel

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Program
obejmuje m.in.: wycieczki do Oxfordu, zwiedzanie Londynu,
wyjścia do teatru, pubów, klubów, na musicale.

Kurs językowy: 11 lekcji/tyg. po południu
Zakwaterowanie: u rodziny w pok.
2-os. strefa 4-6, ze śniadaniami
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki

Transport
Odbiór z lotniska

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:
Kurs popołudniowy:
Kurs 50+:

Rodzina:

20 lekcji w tygodniu po południu (wymagany
poziom min. średniozaawansowany)

22 lekcje w tygodniu rano
33 lekcje w tygodniu

11 lekcji w tygodniu
22 lekcje w tygodniu połączone ze zwiedzaniem, min. 2

tygodnie, tylko w Hampstead (poziom od początkującego do
średniozaawansowanego)

Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE, CAE, IELTS,
TOEFL IBT, TOEIC
Kursy One-to-One
Kursy biznesowe - 11 lekcji popołudniowych uzupełniających kurs
standardowy. W każdym z 12 tygodni jest poruszona inna tematyka:
handel zagraniczny, rozwój umiejętności lidera i teambuilding,
efektywna komunikacja w prezentacji, marketing i reklama, E-
commerce – technologia i innowacja, bankowość i giełda, efektywna
komunikacja w spotkaniach biznesowych, rekrutacja i rozmowa
kwalifikacyjna, efektywna komunikacja w sprzedaży i negocjacjach,
zarządzanie w międzynarodowych firmach.
Kursy w mini grupach (na zapytanie w biurze)

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe (pokoje 2-osobowe tylko dla osób
podróżujących razem)
Łazienka dzielona z domownikami
Same śniadania lub śniadania + obiadokolacje

�

�

�

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1869 PLN
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Wielkość grupy: maks. 14 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: WBL 02 Anglia

Dowiedz się więcej:



Londyn

Birmingham

Jeżeli szukasz kursów na najwyższym poziomie, miejsca, gdzie Twoje talenty
i zdolności będą wspierane najnowocześniejszymi metodami nauczania – te
kursy będą świetnym wyborem. Prowadzone w i w
od 10 lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem z uwagi na doskonały profil
nauczania nakierowany na dzisiejszy rynek pracy.

to drugie co do wielkości, zaraz po Londynie, miasto Wielkiej
Brytanii. Kosmopolityczne, zamieszkałe przez ludność o jednej z najniższych
średnich wieku w Europie, daje doskonałe warunki do nauki, połączone z
rozrywką na najwyższym poziomie. Szkolny kampus znajduje się w
odległości spaceru od głównego dworca kolejowego oraz w pobliżu tętniącego
życiem centrum miasta i galerii handlowych.

Londynie Birmingham

Birmingham

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Kurs standardowy:
Angielski akademicki:
Angielski biznesowy:

Studia w Londynie:

Studia podyplomowe i szkolenia:

Summer Business School Programme

Szkoła letnia – London College of Contemporary Arts.

20 lekcji w tygodniu
20 lekcji w tygodniu

20 lekcji w tygodniu

Przygotowujące do egzaminów IELTS, TOEFL
Kursy z komunikacji biznesowej
Kurs angielskiego przygotowujący do studiów
Lekcje one-to-one (na zapytanie w biurze)

Biznes Międzynarodowy, licencjat
Zarządzanie w Biznesie, studia inżynierskie
Zarządzanie Finansami, studia inżynierskie
Finanse i Księgowość, licencjat
Administracja w Biznesie, licencjat
Prawo
Prawo i Kryminologia

Unikalny, 3-miesięczny program rozwoju dla profesjonalistów z
branży finansów, marketingu i zarządzania (początek w lutym,
maju i wrześniu).

– Letnia Szkoła
Biznesu, dla studentów chcących nabyć lub
rozszerzyć umiejętności biznesowe. Trwa 1-4 tygodnie i obejmuje
tematykę z zakresów do wyboru: Marketing & Strategy, New
Media & Communication, Leadership & Organisation, Global
Business Environment.

Tygodniowe zajęcia, warsztaty i wyjazdy terenowe obejmujące
następujące zagadnienia: brytyjska moda i kultura,

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

projektowanie i architektura w Londynie, fotografia
uliczna, planowanie eventów oraz przedsiębiorczość.

Pokoje 1-, 2-osobowe
Łazienka dzielona z domownikami
Same śniadania lub śniadania i obiadokolacje

Dodatkowe opcje na zapytanie w biurze: rezydencja,
mieszkanie, apartamenty

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg. po południu (Birmingham)
Zakwaterowanie: u rodziny w pok. 2-os. ze śniadaniami
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska
Materiały do nauki

Rodzina:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.2408 PLN
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Wielkość grupy: maks. 16 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: WBL 13 / WBB 20Anglia

Dowiedz się więcej:

Londyn

Birmingham

ENGLISHUK



Londyn

Szukasz dynamicznego i świeżego podejścia do nauki języka? Właśnie ta z
naszych szkół jest dla Ciebie! Nasi lektorzy posiadają ponad 30-letnie
doświadczenie w nauczaniu języków obcych w najlepszych na świecie
szkołach językowych i uczelniach wyższych w Wielkiej Brytanii. Budynek
szkoły jest jasny i przestronny; mieści się przy stacji metra, które pozwala na
dojechanie w 20 minut do centrum Sam teren otaczający szkołę
jest żywy i wielokulturowy. Pobliskie ulice wypełnione są przez tętniące
życiem restauracje, bary, kawiarnie, które pomagają w tworzeniu
pozytywnych doświadczeń wśród studentów. Do ich dyspozycji znajduje się
ogólnodostępny salon wypoczynkowy, biblioteka, stanowiska komputerowe i
darmowe WiFi. Na studentów czeka również darmowa kawa i herbata.
Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Londynu.

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:

Kursy One-to-One:

Rodzina:

Mieszkania studenckie:

20 lekcji w tygodniu (rano lub popołudniu)
28-32-40 lekcji w tygodniu (możliwe też w mini-

grupie 3-6-os.)
dostępne od 4 godzin

Kursy 3-8-12-16 lekcji w tygodniu (rano lub po południu)
Kursy wieczorowe 2-3-8-10 lekcji w tygodniu
Kursy dyplomowe kończące się certyfikatem lub dyplomem
Kursy przygotowujące do egzaminów IELTS, FCE, CAE, TOEIC
Kursy branżowe: biznesowy, medyczny, prawniczy, turystyczny,
wojskowy, lotniczy. Kursy popołudniowe 8-16 lekcji w tygodniu w
grupach 7-15 osób, rozpoczynające się w konkretnych datach (na
zapytanie w biurze), minimalny poziom - średniozaawansowany.

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe
Łazienka dzielona z domownikami lub własna
Śniadania i obiadokolacje

Minimalny wiek: 18 lat (dla młodszych uczestników: na zapytanie w
biurze)
Lokalizacja w różnych częściach Londynu
Pokoje 1-, 2- i 3-osobowe

�

�

�

�

�

�

Dodatkowe opcje na zapytanie w biurze: hotel, hostel,
prywatne mieszkanie

Organizowane są i płatne na miejscu. Program obejmuje
wycieczki do muzeów, galerii i różne wydarzenia rozrywkowo-
kulturalne.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg. po południu
Zakwaterowanie: u rodziny w pokoju 2-osobowym, ze
śniadanimi
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska
Materiały do nauki

�

�

�

�

�

�

�

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1748 PLN

www.lingwista.com.pl 11

Wielkość grupy: maks. 12 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: WBL 15Anglia

Dowiedz się więcej:

Doświadczeni,

najlepsi na świecie

lektorzy!

Finchley



Londyn Wimbledon

Manchester

Mówi się, że to w Londynie najlepsze miejsce do życia. Jest
spokojniejszy niż centrum, nie ma tutaj tak wielu turystów i ludzi z innych
krajów, dzięki czemu kontakt z rodowitymi Brytyjczykami jest ułatwiony. Ma
bardzo dobre połączenia z centrum Londynu, oferując jednocześnie lepsze
ceny i równie dobrą jakość nauczania. natomiast znajduje się w
geograficznym centrum Wielkiej Brytanii, co sprawia, że jest doskonałą bazą
wypadową do różnych ciekawych zakątków Anglii, Szkocji i Walii, a nawet
Irlandii. To akademickie miasto słynie nie tylko z muzyki i piłki nożnej, ale
także z relatywnie niskiego kosztu życia w stosunku do innych brytyjskich
miast.
Lekcje odbywają się w nowoczesnych, klimatyzowanych budynkach ze
sprzętem multimedialnym. W przerwach między zajęciami w Manchesterze
można nawet zagrać na konsoli Wii.

Wimbledon

Manchester

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:

4-20 lekcji w tygodniu
24-28 lekcji w tygodniu to kursy podzielone na 20

lekcji standardowych i 4-8 lekcji modułowych do wyboru: gramatyka i
słownictwo, konwersacja, czytanie i pisanie, FCE, CAE, IELTS lub
Business English.
Wszystkie proponowane tu kursy angelskiego wyróżniają się szybką i
efektywną nauką dzięki metodzie Callana, idealnej dla osób na
poziomie od początkującego do średniozaawansowanego, gdzie 70%
czasu nauki skupia się na rozwijaniu kompetencji rozumienia ze słuchu
i mówienia.

Kursy One-to-One
Kursy przygotowujące do FCE, CEA, ILTS, TOECI, Bussines English.
Dostępne kursy weekendowe po 2 lekcje każdego dnia.
Kursy dla nauczycieli języka angielskiego: certyfikat TEFL.
Dla tych, którzy pragną przyjechać na dłużej i połączyć naukę z pracą,
szkoła proponuje programy Demi-Pair z zamieszkaniem u rodziny
angielskiej oraz staże w firmach.
Więcej informacji na zapytanie w biurze.

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe
Łazienka dzielona z domownikami lub prywatna
(na zapytanie w biurze)
Śniadania i obiadokolacje

Pokoje 1-osobowe
Łazienka wspólna lub oddzielna (na zapytanie w biurze)

Dodatkowe opcje na zapytanie w biurze: hotel, hostel

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. W ofercie są
wycieczki po Londynie, Wimbledonie, Manchesterze; gry,
filmy, mecze piłki nożnej w parku, wyjazdy poza miasto,
wyjścia do muzeów, teatru, ogrodu zoologicznego, do pubów
i dyskotek.

Kurs językowy: 6 lekcji/tyg. po południu (Manchester)
Zakwaterowanie: u rodziny w pok. 1-os., 2 posiłki
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska
Materiały do nauki

Rodzina:

Rezydencja:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1678 PLN
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Wielkość grupy: maks. 14 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: WBL 21 / WBM 17

Zajęcia

w samym centrum

Wielkiej Brytanii!

Dowiedz się więcej:

Anglia

Londyn

Manchester



Londyn
Brighton
Canterbury

Te trzy miasta to najbardziej znane centra nauki języka angielskiego. Tutaj
skorzystasz z najlepszych udogodnień dla studentów i poznasz ludzi z całego
świata!
Nauczanie języka angielskiego ma tutaj już 60-letnią tradycję.
Charakterystyczny dla tych centrum jest bardzo wysoki komfort nauki, a
dzięki cotygodniowemu ocenianiu przez uczniów są one w stanie dostosować
się jak najlepiej do ich potrzeb. Wszystkie zajęcia odbywają się w nowych i
jasnych salach lekcyjnych, wyposażonych w liczne nowoczesne technologie i
udogodnienia. Na terenie szkoły można korzystać z bezprzewodowego
Internetu, stanowisk komputerowych oraz odpocząć w komfortowych salach
wypoczynkowych, kawiarni i bibliotece.

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:
Kurs superintensywny:
Kursy One-to-One:

20 lekcji w tygodniu
25 lekcji w tygodniu

30 lekcji w tygodniu
dostępne od 5 lekcji w tygodniu

Kursy dyplomowe kończące się certyfikatem lub dyplomem
Kursy przygotowujące do egzaminów IELTS
Kursy branżowe: biznesowy

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe o różnym standardzie
Łazienka dzielona z domownikami lub własna
Śniadania i obiadokolacje

Minimalny wiek: 18 lat
(dla młodszych na zapytanie w biurze)
Pokoje 1-, 2- i 3-osobowe
Lokalizacja w różnych częściach Londynu
Bez wyżywienia

Dodatkowe opcje (na zapytanie w biurze):
hotel, hostel, prywatne mieszkanie

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg. po południu
(Canterbury)
Zakwaterowanie: u rodziny w pok. 2-os.
ze śniadaniami
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska

Rodzina:

Mieszkania studenckie:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.2408 PLN
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Wielkość grupy: maks. 14 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: WBL 16 / WBB 18 / WBC 19Anglia

Londyn:

Brighton:

Canterbury:

Dowiedz się więcej:



Londyn
Queensway

W w Londynie języka angielskiego uczy się już od 1973 roku.
Nauce służy sceneria, która posłużyła jako tło dla wielu filmów, w tym
„Notting Hill” z Hugh Grantem i Julią Roberts. Uczymy się niedaleko Hyde
Parku, Kensington Gardens i modnej dzielnicy Notting Hill Gate, w bliskiej
odległości od stacji metra Bayswater. Fani filmu będą z pewnością szukać kina
Coronet, Coffee Republic (podpowiadamy: na rogu Portobello Road &
Westbourne Park Road) czy plenerów z „Włoskiej Roboty” czy „Whitnail i ja”.
Rezydentów Notting Hill, takich jak Robbie Williams czy wokalista Blur Damon
Albarn można spotkać nie tylko w tych miejscach, ale i w licznych knajpkach i
kawiarniach rozsianych po całym Notting Hill.

Queensway

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Oferujemy nie
tylko wycieczki jednodniowe na terenie Anglii, ale także
weekendowe wyjazdy do innych europejskich stolic –
Paryża i Amsterdamu! W programie jest także zwiedzanie
największych atrakcji Londynu oraz uczestnictwo w
bieżących wydarzeniach kulturalnych miasta, jak choćby
Chiński Nowy Rok, zimowe i letnie wyprzedaże w
Harrodsie – najsłynniejszym domu handlowym, festiwale
artystyczne nad brzegiem Tamizy i grane aktualnie
musicale. Szkoła proponuje także zajęcia sportowe,
dostosowane do pory roku i warunków atmosferycznych:
łyżwy, tenis, gry zespołowe w parku oraz wiele innych
atrakcji.

Kurs językowy: 16 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: u rodziny
w pok. 2-os. ze śniadaniami
Ubezpieczenie KL/NNW/NWS/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska

�

�

�

�

�

�

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Uwaga: minimalna rezerwacja 4 tygodnie!

Kurs standardowy:
Kurs standardowy Plus:
Kurs Practice Classes:

Kurs Practice Classes Plus:

Kurs wieczorowy:

Rodzina:

16 lekcji w tygodniu
22 lekcje w tygodniu

16 lekcji w tygodniu. Zajęcia prowadzone są
przez początkujących nauczycieli zdobywających międzynarodowe
uprawnienia do szkolenia obcokrajowców. Kursy te są specyficzną
ofertą dla wszystkich tych, którzy chcieliby mieć dłuższy kontakt z
językiem angielskim, a jednocześnie „przeżyć” Londyn na własnej
skórze.

22 lekcje w tygodniu. Zajęcia
prowadzone są przez początkujących nauczycieli.

6 lekcji w tygodniu (w tym 3 dni w tygodniu
wieczorem). Kurs ten przeznaczony jest głównie dla osób, które
mieszkają i pracują w Londynie i chciałyby rozwijać swoje
umiejętności językowe.

Kursy 2-tygodniowe dla nauczycieli języka angielskiego jako obcego
Kursy 4-tygodniowe przygotowujące do egzaminu CELTA
Kursy popołudniowe (na zapytanie w biurze)

Turnusy: sobota-sobota / niedziela-niedziela

Pokoje 1-, 2-osobowe
Łazienka dzielona z domownikami
Same śniadania lub śniadania + obiadokolacje

�

�

�

Cena za pełen pakiet od /4 tyg.4929 PLN

www.lingwista.com.pl16

Wielkość grupy: maks. 16 osób
Wiek: od 18 lat

Kod oferty: WBL 03 Anglia

Dowiedz się więcej:



Torbay
Paignton

Zapraszamy do nadmorskiej miejscowości, gdzie tradycja nauczania języka
angielskiego sięga 1984 roku. Kurort co roku przyciąga wielu turystów, którzy
chętnie korzystają z uroczych plaż, łagodnego klimatu i sportów
wodnych. to także ośrodek żeglarski.
Budynek szkoły wyposażony jest w salę komputerową z dostępem do
Internetu, kawiarenkę, patio oraz ogród. Niedaleko znajdują się puby,
restauracje, kino, apteka, sklepy, supermarkety, plaża oraz molo. W pobliżu
są również przystanki autobusowe, z których regularnie odjeżdżają autobusy
do Exeter, Plymouth oraz innych pobliskich miast.

Paignton

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:
Work Experience:
Angielski low-cost:

Rodzina:

Rezydencja:

20 lekcji w tygodniu
30 lekcji w tygodniu
30 lekcji w tygodniu

23 lekcje w tygodniu – nauka angielskiego
prowadzona jest przez młodych nauczycieli pod nadzorem
wykwalifikowanych opiekunów. Kurs obejmuje 2 lub 4 tygodnie
nauki po 23 lekcje w tygodniu. Kursant odbywa 2 godziny zegarowe
dziennie z nowym nauczycielem-stażystą i 1 godzinę dziennie z
wykwalifikowanym nauczycielem.
Uwaga: lekcje te są skierowane tylko dla osób o poziomie pre-
intermediate (A2) lub upper-intermediate (B2).

Kursy przygotowujące do egzaminów FCE, CAE, CPE (30 lekcji w
tygodniu)
Kurs standardowy + IELTS: 20+10 lekcji w tygodniu
Lekcje One-to-One
Kursy biznesowe: 20-30 lekcji w tygodniu (na zapytanie w biurze)

Turnusy: niedziela-niedziela / sobota-sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe • Łazienka dzielona z domownikami • Lokalizacja
maksymalnie 45 minut drogi od szkoły transportem lokalnym •
Śniadania i obiadokolacje.

Minimalny wiek: 18 lat • Lokalizacja 10 min od szkoły • Pokoje 1-, 2-
osobowe, z łazienkami • Kuchnia dzielona, pokój telewizyjny, pralnia,
lounge z widokiem na plażę oraz ogród • dostęp do sejfu i darmowego
WiFi • Bez wyżywienia

Hotel rodzinny:

Pokoje gościnne:

Lokalizacja przy plaży, zaledwie 10 minut od szkoły •
Komfortowe pokoje 1-, 2-os. • Do dyspozycji gości lounge, bar,
restauracja • śniadania lub śniadania i obiadokolacje

Dostępne 3 budynki po kilka pokoi każdy • Różne lokalizacje,
5-10 minut od szkoły • Same śniadania.

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Dajemy
możliwość odwiedzenia historycznych miast, takich jak
malowniczy Dartmouth czy Totnes, port rybacki w Brixham,
miasta uniwersyteckie – Plymouth i Exeter oraz miasta
katedralne, m.in. Salisbury. Oprócz zamków, jaskiń i parków
można także spróbować nurkowania i jazdy na nartach
wodnych. Możesz również skosztować lokalnego piwa i cydru w
tradycyjnych pubach. Wycieczki odbywają się każdego dnia
oprócz niedzieli.

Kurs językowy: 23 lekcje/tyg.
Zakwaterowanie: w rezydencji
w pok. 2-os. bez wyżywienie
Opłaty rejestracyjne
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki (wypożyczane)

Transport
Odbiór z lotniska

�

�

�

�

�

�

�

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Cena za pełen pakiet od /2 tyg.2297 PLN
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Wielkość grupy: maks. 15 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: WBP 06Anglia
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Dowiedz się więcej:



Oxford
Cambridge

Cambridge:
Rodzina:

Rezydencja:

Minimalny wiek: 16 lat • Pokoje 1-, 2-osobowe • Łazienka
dzielona z domownikami • Pokoje 2-osobowe mogą być
zarezerwowane tylko dla osób podróżujących razem •
Śniadania i obiadokolacje.

Minimalny wiek: 18 lat • Pokoje 1-osobowe • Lokalizacja 10
min od centrum miasta, 30 min autobusem od szkoły oraz 2
minuty od Cambridge Leisure Park – kina, kręgle,
restauracje, fitness klub • Depozyt: 150 GBP • Bez
wyżywienia.

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Oprócz
wspólnych wyjść wieczornych organizowane są wyjścia do
teatrów, do kina, na liczne koncerty, przedstawienia czy
festiwale. Dla chętnych za dodatkową opłatą organizowane
są wycieczki weekendowe do okolicznych atrakcji czy
Londynu.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: u rodziny w pok. 2-os.
z 2 posiłkami dziennie
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki

Transport
Odbiór z lotniska

�

�

�

�

�

�

�

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Uwaga! Minimalna rezerwacja 2 tygodnie!
20 lekcji w tygodniu

27 lekcji w tygodniu (20 lekcji języka ogólnego +
7 sesji nauki ukierunkowanej. Sesje te pomagają utrwalić zdobytą już
wiedzę na podstawie specjalnie dobranych książek, ćwiczeń
językowych on-line oraz interaktywnych programów komputerowych).

35 lekcji w tygodniu (20 lekcji języka ogólnego + 7
sesji nauki ukierunkowanej + 8 lekcji dodatkowych. Lekcje dodatkowe
zależą od poziomu języka: mogą one obejmować zajęcia z zakresu
słownictwa, aktualnych wydarzeń, kultury lokalnej).

Kursy biznesowe
Kursy przygotowujące do studiów i egzaminów (na zapytanie w biurze)

Turnusy: sobota/niedziela - sobota

Minimalny wiek: 16 lat • Pokoje 1-, 2-osobowe • Łazienka dzielona z
domownikami • Możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym z
prywatną łazienką (na zapytanie w biurze) • Pokoje 2-osobowe mogą
być zarezerwowane tylko dla osób podróżujących razem • Śniadania i
obiadokolacje

Minimalny wiek: 18 lat • Pokoje 1-osobowe • W każdym apartamencie
jest w pełni wyposażona kuchnia, telewizor, odtwarzacz DVD • W
pobliżu liczne sklepy, restauracje, kluby • Lokalizacja w odległości 20
minut autobusem od szkoły • Depozyt: 250 GBP • Bez wyżywienia

Kurs standardowy wakacyjny:
Kurs standardowy:

Kurs intensywny:

Rodzina:

Apartamenty:

Oxford:

Cena za pełen pakiet od /2 tyg.4619 PLN
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Wielkość grupy: maks. 15 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: WBO 07 / WBC 08 Anglia
Nie ma w Europie ośrodka edukacyjnego o takiej sławie i renomie, jak Oxford i
Cambridge. Centrum akademickie z przepięknymi budynkami, najlepszymi
nauczycielami, z tradycjami związanymi z najsławniejszymi twórcami,
poetami, aktorami i naukowcami. Tradycja nauczania języka w tych
ośrodkach sięga 1967 roku.

słusznie kojarzy się z najsłynniejszą szkołą na świecie. Ośrodek
językowy mieści się w pięknym, zabytkowym budynku, 10 minut od centrum.
Do dyspozycji studentów jest sala multimedialna, biblioteka, pokój dla
studentów, kawiarnia, WiFi.

, równie sławne jak Oxford, to miejsce, gdzie po nauce można
korzystać z możliwości, jakie daje rzeka i centrum miasta pełne uroczych
kafejek i pubów. Do dyspozycji studentów jest centrum multimedialne, pokój
do nauki, biblioteka, kafeteria, wypożyczalnia rowerów, sieć WiFi.

Oxford

Cambridge

Dowiedz się więcej:

Oxford:

Cambridge:



Bournemouth

Słynące ze złotych plaż i pięknych ogrodów, tętniące życiem
cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród studentów z całego świata.
Szybkie połączenie z Londynem i wspaniałe warunki do wypoczynku i nauki
sprawiają, że miasto stało się bardzo konkurencyjne w stosunku do stolicy.

Kursy prowadzone są już ponad 24 lat. Ze szkoły, położonej w samym
centrum, blisko jest zarówno do plaży, galerii handlowej i biblioteki, jak i do
kuszących kawiarni i restauracji. Studenci mają do dyspozycji świetnie
wyposażoną bibliotekę, komputery, wypożyczalnię DVD, kafeterię, patio oraz
WiFi.

Bournemouth

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:
Kursy One-to-One:
Kurs super intensywny:

Rodzina:

Rezydencja szkolna:

20 lekcji w tygodniu rano/po południu
28 lekcji w tygodniu

dostępne od jednej godziny
36 lekcji w tygodniu

Kursy dyplomowe kończące się certyfikatem lub dyplomem
Kursy przygotowujące do egzaminów IELTS, FCE, CAE, TOEIC
Kursy branżowe: 20 lekcji standardowych + 10 lekcji o tematyce
branżowej, w tym: biznesowe, medyczne, prawnicze, turystyczne,
wojskowe, lotnicze.
Kursy dla nauczycieli: CertTESOL, TKT

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe oraz en-suite (pokoje 2-os. tylko dla osób
podróżujących razem)
Łazienka dzielona z domownikami
Śniadania i obiadokolacje, w weekendy dodatkowo lunche

Od 18 lat, dla młodszych osób na zapytanie w biurze
Lokalizacja tuż przy szkole
Pokoje 1-, 2- i 3-osobowe
Pokój do nauki
Dostęp do WiFi
Depozyt: od 15 GBP
Śniadania i obiadokolacje za dodatkową dopłatą

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Apartamenty Dorchester House
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Tylko dla osób od 18. roku życia
Pokoje 1-osobowe z prywatną łazienką oraz dzieloną
kuchnią
Internet w pokojach
Depozyt od 20 GBP

Zajęcia organizowane są przez szkołę i płatne na miejscu.
Program obejmuje wycieczki do Londynu, Oxfordu, gry i
zabawy sportowe, kręgle, wyjścia wieczorne.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: u rodziny w pok. 2-os.
z 2 posiłkami dziennie
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.2099 PLN
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Wielkość grupy: maks. 14 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: WBB 09Anglia

Dowiedz się więcej:



Brighton

W znanym, nadmorskim kurorcie kursy prowadzone są
od 1996 roku, w otoczeniu plaż, ogrodów i klimatycznych kafejek.
Naprzeciwko szkoły znajduje się sławny Royal Pavillion, znany jako
symbol Brighton. Nauka odbywa się w nowoczesnych
pomieszczeniach, z dostępem do sal komputerowych i WiFi.
Świetna organizacja zajęć, lokalizacja w najpopularniejszej części
Brighton oraz poziom kursów co roku przyciągają w to miejsce
kursantów z całego świata.

Brighton

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Są to m.in.:
wieczory filmowe, sporty wodne, koncerty, zajęcia sportowe
(siatkówka, koszykówka) oraz wyjścia do pubów i dyskotek.
Dla chętnych organizowane są wycieczki weekendowe do
Londynu, Oxfordu, Cambridge i innych interesujących
miejsc.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: u rodziny w pokoju 2-os. z 2 posiłkami
dziennie
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Pierwszy podręcznik (następne dodatkowo płatne)

Transport
Odbiór z lotniska

�

�

�

�

�

�

�

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs pół-intensywny:
Kurs intensywny:

Kurs dziedzictwo & kultura

Angielski & sporty wodne

Rodzina:

20 lekcji w tygodniu rano/po południu
24 lekcje w tygodniu

30 lekcji w tygodniu

– ekskluzywny kurs łączący naukę
języka z kulturoznawstwem. Codzienne zajęcia popołudniowe i
uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych w pobliżu Brighton
pozwalają odkryć bogate dziedzictwo tego miasta. W cenę kursu
wliczone są 4 wyjścia popołudniowe, 1 wieczorne i bus pass.

– propozycja dla miłośników wodnych
szaleństw! Kurs stanowi połączenie tradycyjnych 20 lekcji języka
angielskiego z popołudniowymi zajęciami sportowymi. Do wyboru:
windsurfing, waveboarding (wodna wersja snowboardingu),
kajakarstwo morskie oraz paddle boarding, czyli surfing... z wiosłem.
Możesz wybrać sport, który najbardziej Ci odpowiada, lub spróbować
wszystkich opcji!

Kursy przygotowujące do egzaminu IELTS
Obozy dla dzieci i młodzieży
Kursy rodzinne (na zapytanie w biurze)

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe (pokoje 2-osobowe tylko dla osób
podróżujących razem)
Łazienka dzielona z domownikami
Pokój z prywatną łazienką na zapytanie w biurze
Śniadania i obiadokolacje, w weekendy dodatkowo lunche

�

�

�

�

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1999 PLN

www.lingwista.com.pl20

Wielkość grupy: maks. 14 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: WBB 10

Dowiedz się więcej:

Anglia



Eastbourne

Kursy j. angielskiego w Eastbourne prowadzone są od 1954 roku.
Szkoła mieści się w byłej posiadłości księcia (diuka) Devonshire – w
stylowym, XVIII-wiecznym budynku otoczonym pięknym, 13-
hektarowym ogrodem. Oddalona jest zaledwie 15 minut pieszo od
centrum miasta. Posiada 21 w pełni wyposażonych sal lekcyjnych,
bibliotekę, salę komputerową z bezpłatnym dostępem do Internetu,
pokój do nauki, korty tenisowe, boisko do piłki nożnej, siatkówki i
koszykówki.

20 lekcji w tygodniu rano / po południu
28 lekcji w tygodniu
wyłącznie kursy indywidualne One-to-One

szkoła nie oferuje kursów na poziomie początkującym (A1)

Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE/CAE, IELTS
Lekcje One-to-One (na zapytanie w biurze)

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:
Kurs od podstaw:
Uwaga:

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 2-, 3-osobowe (pokoje 2-osobowe tylko dla osób
podróżujących razem)
Łazienka dzielona z domownikami
Śniadania i obiadokolacje, w weekendy również lunche

Pokój i łazienka dzielone z inni studentami
Pokoje 2-osobowe tylko dla osób podróżujących razem
Bez wyżywienia

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Są to m.in.:
wieczorki w pubach, kawiarniach, zawody sportowe, kurs
salsy, dyskoteki, wycieczki do Londynu, Oxfordu, Cambridge,
mecz piłki nożnej Chelsea, Arsenalu czy Tottenhamu,
wycieczki weekendowe poza miasto.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: w domu studenckim,
w pokoju 1-os. bez wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki – wypożyczane

Transport
Odbiór z lotniska

Rodzina:

Mieszkania studenckie:

�

�

�

�
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Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1989 PLN
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Wielkość grupy: maks. 12 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: WBE 11Anglia
Eastbourne uważane jest za jeden z najpiękniejszych kurortów południowej
Anglii i jest to miasto z największą liczbą dni słonecznych w całym
Zjednoczonym Królestwie, tak więc spragnieni słońca również nie powinni
narzekać na brak atrakcji! Dzięki świetnej lokalizacji, kursy te możemy
polecić tym, którzy chcieliby aktywnie spędzić czas na południowym
wybrzeżu Anglii oraz odwiedzić okoliczne miejscowości. Stąd łatwo można
dotrzeć do pobliskich atrakcji (równie łatwo samodzielnie, jak i ze szkolną
grupą!). A podziwiać można leżące niedaleko miasteczka klify Beachy Head,
zamek Pevensey (miejsce, gdzie wylądował Wilhelm Zdobywca na dwa
tygodnie przed słynną bitwą pod Hastings w 1066 roku!) czy trochę dalej od
Eastbourne położone Southampton, Brighton czy (już bardziej na wschód)
Ramsgate i Dover.

Dowiedz się więcej:

Kurs języka

dla spragnionych

słońca!



Dublin

Dostępne kursy
Kurs „Smak Irlandii”

Kurs „Południowa i Zachodnia Irlandia”

Kurs „Północna Irlandia i Connemara”

Kurs standardowy:

(kurs 1-tygodniowy): 20 godzin zajęć w sali
lekcyjnej, ponad 100 godzin zajęć „w terenie”. Dostępne poziomy: od
B1 do B2. W programie zwiedzanie Dublina, w tym fabryki Guinessa,
Galway, Connemara, The Burren, Cliffs of Moher, Ennis.

(kurs 2-tygodniowy): 40
godzin zajęć w sali lekcyjnej, ponad 200 godzin zajęć „w terenie”.
Dostępne poziomy: od A2 do B2. W programie rozszerzone zwiedzanie
Dublina i Cork, a ponadto Waterford, Kinsale, Blarney Castle, Killarney
National Park, Dingle, The Burren, Cliffs of Moher, Ennis, Galway.

(kurs 2-tygodniowy): 40
godzin zajęć w sali lekcyjnej oraz zajęcia „w terenie”. W programie
zwiedzanie Dublina, Belfastu, Glenariff National Park, Ballycastle
Giant’s Causeway, Carrick-a-Rede Rope Bridge, Derry Londonderry,
Donegal, Sligo, Achill Island, Kylemore Abbey, Westport, Clifden,

Connemara, Galway.

24 lekcji w
tygodniu w Dublinie jako
przygotowanie lub kontynuacja
nauki po odbytym kursie
objazdowym

Uwaga: Każdy uczestnik wyjazdu
otrzymuje na czas wycieczki tablet z
filmami na różnych poziomach!

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.4469 PLN
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Wielkość grupy: maks. 14 osób
Wiek: od 18 lat

Kod oferty: IRD 02Irlandia
Ten niezwykły kurs to prawdziwa gratka dla wszystkich tych, którzy pragną
całkowicie zanurzyć się w języku, jednocześnie podróżując i poznając kraj! To
jedyny w swoim rodzaju kurs angielskiego „na walizkach” – połączony z
wycieczką objazdową! Grupa studentów zwiedza razem , a lekcje
odbywają się każdego dnia w innej miejscowości. Co więcej, do każdej grupy
dołącza rodowity Irlandczyk, dopasowany do uczestników pod względem
wieku i zainteresowań, który wprowadza studentów w kulturę swojego kraju i
sprawia, że grupa porozumiewa się między sobą wyłącznie po angielsku – 24h
na dobę, 7 dni w tygodniu (choć może wydawać się to trudne)! Kurs polecany
jest dla osób, które chcą naturalnie przełamać swoją barierę mówienia w
obcym języku, zwiększyć swoją pewność siebie, ale przede wszystkim –
zwiedzić Irlandię!

Irlandię

Kursy niestandardowe

Zakwaterowanie i wyżywienie

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje

Kurs dla nauczycieli

Turnusy: niedziela-sobota

Studenci zakwaterowani są każdego dnia w innej
miejscowości, w hotelach lub hostelach ze śniadaniami.

Poza wycieczkami po Irlandii, będącymi podstawą tego
kursu, studenci mają zapewnione również wyjścia na show
komediowe, koncert w Cork i dyskoteki (wliczone w cenę –
w zależności od rodzaju kursu).

Kurs językowy wg wybranej opcji
Zakwaterowanie ze śniadaniami
Ubezpieczenie KL/NNW/bagażu
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki (wypożyczane)
Wycieczkę objazdową po Irlandii
Kolację powitalną i pożegnalną
Wstępy na zajęcia popołudniowe
Pakiet powitalny, m.in. nieprzemakalny plecak, polar,
przewodnik, mapy, zeszyt, irlandzka karta SIM
Multimedialny tablet dla każdego studenta (wypożyczany,
wymagany mały depozyt)

�
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Dowiedz się więcej:



Edynburg

Nasza światowej renomy szkoła w zlokalizowana jest w
przepięknym domu w gregoriańskim stylu, położonym w jednej z
najbardziej prestiżowych dzielnic Edynburga, niedaleko zamku
edynburskiego. Budynek posiada 10 sal lekcyjnych wyposażonych
w sprzęt do nagrywania i słuchania, biblioteki z książkami i
nagraniami wideo, darmowy Internet bezprzewodowy, centrum
korzystania z multimediów i do samodzielnej nauki (z darmowym
dostępem do poczty elektronicznej i Internetu), przestrzenny pokój
dla studentów.

Edynburgu

Rezydencja:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Minimalny wiek: 18 lat
Pokoje 1-osobowe
Lokalizacja 20 minut piechotą od szkoły
Bez wyżywienia (w pełni wyposażona kuchnia)
Własna łazienka (należy wziąć ze sobą ręczniki)
Depozyt: 250 GBP

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Program
obejmuje m.in. zwiedzanie Starego Miasta z imponującym
Zamkiem Edynburskim, destylarni whisky, wspinaczkę na
wygasły wulkan Arthur's Seat w parku Holyrood.
Organizowane są także różnorodne zajęcia kulturalne, takie
jak wieczory filmowe i folklorystyczne, podczas których
studenci poznają tradycyjne szkockie potrawy i tańce.
Szczególnie polecamy odwiedziny w stolicy Szkocji podczas
jednego z wielkich festiwali, m.in. Festiwalu Edynburskiego,
pełnego licznych wydarzeń kulturalnych.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: u rodziny
w pok. 2-os. z 2 posiłkami dziennie
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Uwaga: minimalna rezerwacja 2 tygodnie!

Kurs wakacyjny:
Kurs standardowy:

Kurs intensywny:

Kurs biznesowy:

Kurs festiwalowy:

Rodzina:

20 lekcji w tygodniu
20 lekcji standardowych + 7 sesji nauki

ukierunkowanej. Sesje te pomagają utrwalić zdobytą już wiedzę.
20 lekcji standardowych + 7 sesji nauki

ukierunkowanej + 8 lekcji dodatkowych. Lekcje dodatkowe zależą od
poziomu języka; mogą one obejmować zajęcia z zakresu słownictwa,
aktualnych wydarzeń, kultury lokalnej.

20 lekcji standardowych + 8 lekcji biznesowych + 7
lekcji sesyjnych

realizowany podczas najsłynniejszego i
największego na świecie festiwalu kulturalnego odbywającego się w
sierpniu. To idealna propozycja dla tych, którzy chcą w swojej nauce
języka skupić się na tematyce artystycznej i mieć możliwość
podyskutowania w większym gronie o poszczególnych festiwalowych
występach – po angielsku.

Kursy przygotowujące do egz. Cambridge FCE/CAE, TOEIC, IELTS
Kursy biznesowe (na zapytanie w biurze)

Turnusy: sobota/niedziela - sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe (pokoje 2-osobowe
tylko dla osób podróżujących razem
Łazienka dzielona z domownikami
Śniadania i obiadokolacje

�

�

�

Cena za pełen pakiet od /2 tyg.4329 PLN
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Wielkość grupy: maks. 14 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: WBE 12

7

Szkocja

Dowiedz się więcej:



Limassol

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kursy standardowe:
Przedszkole:

Angielski & salsa

Angielski & gotowanie

Apartamenty:

22 lekcje w tygodniu
międzynarodowe przedszkole znajdujące się 5 minut

pieszo od szkoły ESSC prowadzi zajęcia w języku angielskim dla dzieci
od 3 do 7 lat. Dzieci uczestniczą w grach i zabawach językowych,
muzycznych, plastycznych i sportowych.

– w sierpniu organizowany jest kurs salsy z
profesjonalnymi tancerzami i trenerami. Zajęcia odbywają się przez
tydzień i obejmują oprócz kursu angielskiego 4 taneczne spotkania
120-minutowe. Drugi tydzień przeznaczony jest dla osób, które
ukończyły już pierwszy stopień lub wcześniej miały kontakt z salsą.

– jest to kurs przeznaczony wyłącznie dla
osób dorosłych, które, oprócz nauki angielskiego, chcą poznać tajniki
kuchni greckiej z lokalnymi specjałami cypryjskimi. Uczymy się
przyrządzać tradycyjne cypryjskie potrawy, uczestniczymy w zakupach
tradycyjnych produktów (w sklepach, na bazarach, w lokalnych
piekarniach), odwiedzamy cypryjską winnicę i fabrykę alkoholi.
Przyrządzimy sałatkę grecką, pieczone haloumi, tradycyjne danie
mięsne kleftiko oraz cypryjskie gołąbki z liści winogron. Dodatkowo
będziemy uczestniczyć w wieczorku cypryjskim w tawernie, podczas
którego serwowane będą wszystkie najbardziej popularne dania przy
greckiej muzyce i lokalnym winie.

Turnusy: rozpoczynają się w każdy dzień tygodnia

Obiekt apartamentowy na poziomie 2*+
Lokalizacja w samym sercu turystycznej części miasta Limassol

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

3-osobowe apartamenty typu studio z łazienką
4-, 5-osobowe apartamenty podzielone na 2 pokoje 2-
osobowe ze wspólną łazienką
Wszystkie apartamenty posiadają aneksy kuchenne z
lodówkami, klimatyzację i (większość) balkony.
Do dyspozycji gości: przestronny basen z leżakami,
kafeteria, restauracja, sala telewizyjna, bezpłatny Internet
bezprzewodowy w lobby hotelowym
3 posiłki dziennie

Program popołudniowy jest organizowany na miejscu i
dodatkowo płatny (obowiązkowy dla uczestników poniżej 17 r.
ż.). Obejmuje codzienne zajęcia popołudniowe i wieczorne:
kulturowo-edukacyjne, gry sportowe (siatkówka plażowa,
koszykówka, piłka nożna oraz sporty wodne), banana ride, rejs
statkiem, 1 wycieczka całodniowa w tygodniu – np. wycieczka
do Paphos i do miejsca urodzenia Afrodyty, wycieczka do
stolicy Cypru – Nikozji lub do parku wodnego, 1 wycieczka
półdniowa w tygodniu na stare miasto Limassol lub na plażę
Curium.

Kurs językowy: 22 lekcje/tyg.
Zakwaterowanie: na kampusie w pokoju
2-3-osobowym z 3 posiłkami dziennie
Ubezpieczenie KL/NNW/bagażu
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki

Transport
Odbiór z lotniska

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1799 PLN
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Wielkość grupy: maks. 15 osób
Wiek: od 3 lat

Kod oferty: CY 01 Cypr
English Sunny School of Cyprus jest szkołą letnią od czerwca do września,
przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat, dorosłych oraz rodzin z
dziećmi w wieku 3-6 lat. Zajęcia odbywają się na kampusie, w którym
uczestnicy są zakwaterowani. Dzięki temu nie trzeba dojeżdżać do szkoły! Do
dyspozycji uczniów na terenie szkoły znajduje się basen zewnętrzny i sala TV.
Nauka odbywa się w grupach międzynarodowych (uczestnicy pochodzą
głównie z Polski, Francji, Rosji, Hiszpanii, Czech, Szwajcarii i innych krajów).
Nauczyciele to profesjonalna lokalna kadra, głównie pochodzenia
anglosaskiego, z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języków obcych.
Podczas zajęć nacisk kładziony jest na praktyczne wykorzystanie znajomości
języka. Szkoła znajduje się 15 minut jazdy autobusem od starego miasta i
portu oraz kilka minut spacerem od plaży.

Dowiedz się więcej:



St. Julian’s

St. Julian's to urzekające miasto, w którym nowoczesne budynki i hotele
mieszają się z tradycyjnymi maltańskimi zabudowaniami otaczającymi małą
zatokę, w której zakotwiczone są kolorowe łodzie rybackie. Nasz ośrodek jest
usytuowany na obrzeżach popularnego centrum rozrywki Paceville. W
niewielkiej odległości od szkoły znajdują się restauracje, banki, bary, kluby
nocne, sklepy, kasyno, dwa centra handlowe, kina, kręgielnia oraz plaża St.
Georges Bay. Wnętrza szkoły są nowocześnie i komfortowo wyposażone.
Studenci mogą korzystać z lobby, przestrzeni rekreacyjnych, jasnych i
klimatyzowanych sal oraz WiFi. Dla wygody w szkole mieści się kawiarnio-
restauracja, która serwuje świeżo upieczony chleb i ciastka oraz domowe
posiłki. Kawiarnia posiada wygodny, duży, odkryty taras, gdzie można cieszyć
się poranną kawą lub zjeść szybką przekąskę między lekcjami.

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:
Kursy One-to-One:

Turnusy:

Rodzina:

20 lekcji w tygodniu
30 lekcji w tygodniu

dostępne od 5 lekcji w tygodniu

Kursy dyplomowe kończące się certyfikatem lub dyplomem
Kursy branżowe: biznesowy
Kursy przygotowujące do IELTS, TOEFL, TOEIC (min. 6 tygodni)
Kursy dla 50+: 20 lekcji w tygodniu rano połączone z wycieczkami po
południu. Kurs ten jest dedykowany osobom powyżej 50. roku życia,
które chcą złamać bariery językowe poprzez naukę z rówieśnikami z
innych krajów, a przy okazji połączyć wyjazd ze zwiedzaniem.
Pakiety rodzinne: kurs dla rodzica 20-30 lekcji w tygodniu + kurs 20
lekcji w tygodniu z zajęciami popołudniowymi dla dziecka 8-17 lat

niedziela-sobota

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pokoje 1-, 2-, 3-osobowe o różnym standardzie
Łazienka dzielona z domownikami lub własna
Śniadania i obiadokolacje

Pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami
Same śniadania

Pokoje 1-, 2-, 3-osobowe o różnym standardzie
Łazienka dzielona z domownikami lub własna

na zapytanie w biurze: hotel, hostel,
prywatne mieszkanie

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Obejmują
wycieczki po Malcie, zajęcia sportowe, sporty ekstremalne i
wieczorne wyjścia, m.in. do klubów.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: w rezydencji w pok. 2-3-os. bez
wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki
Transfer z lotniska (w obie strony)

Transport

Rezydencja szkolna:

Prywatne apartamenty:

Dodatkowe opcje

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1589 PLN
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Wielkość grupy: maks. 10 osób
Wiek: od 17-18 lat

Kod oferty: MA 08Malta

Dowiedz się więcej:



San Gwann

Kursy prowadzone są tutaj już 11 lat. Otoczenie to klimatyczna, willowa
dzielnica mieszkaniowa, położona przy samej Zatoce Spinola, St. Julian's i
Paceville. Klimatyzowane sale są wyposażone we wszystko, co potrzebne do
nauki – w tym w multimedialną bibliotekę i bezpłatny dostęp do Internetu.
Odpoczywać można w szkolnym ogrodzie.

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:
Kurs biznesowy:
Kurs biznesowy intensywny:

Rodzina:

20 lekcji w tygodniu
30 lekcji w tygodniu

20 lekcji w tygodniu
30 lekcji w tygodniu

Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge ESOL, IELTS, TOEFL i BT
Kursy one-to-one
Kursy one-to-one biznesowe. W program takich kursów, oprócz nauki
języka angielskiego, wliczone są również zajęcia pozalekcyjne:
wspólne spacery, zwiedzanie, wycieczki czy wyjścia do restauracji,
pubów, muzeów (na zapytanie w biurze).

Turnusy: niedziela-niedziela

Pokoje 2-, 3-osobowe
Łazienka dzielona z domownikami
Lokalizacja ok. 5 minut drogi od szkoły

Za dodatkową opłatą możliwość zakwaterowania w
pokoju 1-osobowym
Śniadania i obiadokolacje, za dodatkową opłatą
również obiady

�

�

�

�

�

Rezydencja szkolna:

Opcje dodatkowe:

Zajęcia popołudniowe:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Minimalny wiek: 18 lat
Pokoje 2-4-osobowe, pokoje 1-osobowe na zapytanie w
biurze
Łazienki na korytarzach
Klimatyzacja w całym budynku, 4 świetlice z TV i
komputerami z dostępem do Internetu oraz
bezprzewodowa sieć WiFi
Lokalizacja tuż przy szkole
Śniadania i obiadokolacje, za dodatkową opłatą możliwe
również obiady

hotel 3- lub 4-gwiazdkowy

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Program
obejmuje m.in.: wycieczki pół- i całodniowe do Valletty,
Mdiny, na Gozo i Comino, rejs wokół wybrzeża, wycieczkę do
parku wodnego oraz na najpiękniejsze plaże północnej
Malty.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: w rezydencji lub u rodziny
w pok. 2-3-os. z 2 posiłkami dziennie
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki

Transport
Odbiór z lotniska

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1269 PLN
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Wielkość grupy: maks. 14 osób
Wiek: od 18 lat

Kod oferty: MA 04Malta

Zobacz najpiękniejsze

zakątki Malty

Dowiedz się więcej:



Sliema
Klimat Malty, bliskość morza, żywy język i atrakcje w zasięgu spaceru to
plusy, dzięki którym Malta góruje nad kursami w Wielkiej Brytanii. Tutaj
wakacje z angielskim to przede wszystkim rewelacyjny wypoczynek!
Angielskiego w uczy się już od 1989 roku. Studenci cieszą się
lokalizacją w samym sercu Malty, w najpopularniejszym centrum
turystycznym, w pobliżu sklepów, hoteli, barów i restauracji. Nauka
prowadzona jest w dwóch budynkach o charakterystycznej, maltańskiej
architekturze, w klimatyzowanych salach z dostępem do samodzielnego
pokoju nauki, tarasu na dachu oraz dziedzińca. Dostęp do Internetu jest
bezpłatny.

Sliemie

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:

Kurs intensywny:
Kurs biznesowy:

Rodzina:

Rezydencja Mercury:

20 lekcji w tygodniu (w grupie standard lub w
mini grupie – minimum 2 tygodnie)

30 lekcji w tygodniu
30 lekcji w tygodniu (minimum 2 tygodnie)

Kursy przygotowujące do egzaminu IELTS oraz TOEFL
Lekcje One-to-One
Kursy 50+ przeznaczone dla seniorów i skrojone na potrzeby tej
grupy wiekowej – oprócz kursu są to wspólne zajęcia popołudniowe:
spacery, zwiedzanie, wizyty w interesujących miejscach czy wspólne
wyjścia do restauracji.

Turnusy: sobota-sobota

Pokój 1-, 2-osobowy
Łazienka dzielona z domownikami
Same śniadania, 2 posiłki lub 3 posiłki

Pokój 2-osobowy, komfortowo umeblowany, większość z
balkonem/tarasem i z sejfem
Prywatna łazienka
Do dyspozycji studentów w pełni wyposażona kuchnia (z płytą
grzewczą i piekarnikiem), jadalnia, samoobsługowa pralnia i
suszarnia (dodatkowo płatne)
Lokalizacja w cichej okolicy, w pobliżu sklepy, centrum sportów
wodnych, kina, kręgielnia, kasyno, bary, puby, kluby

�

�

�

�

�

�

�

Cena za pełen pakiet od /2 tyg.2289 PLN
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Wielkość grupy: maks. 15 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: MA 03Malta

Dodatkowe opcje:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Imperial, Astra Hotel ***
Diplomat Hotel, Victoria Hotel, Preluna Hotel ****
Palace Hotel*****
Apartamenty Victoria – 1-3-sypialnie w apartamencie
Hostel – pokoje 1-4-osobowe

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Doskonała baza
turystyczna Sliemy daje możliwość uprawiania wielu sportów,
takich jak siatkówka plażowa, tenis, kolarstwo, żeglarstwo,
nurkowanie czy bardziej ekstremalny kitesurfing. Ponadto
studenci mają do wyboru relaks na jednej z pięknych plaż,
wyjścia do kina, kasyna, udział w wielobarwnych ulicznych
festiwalach czy szaleństwo w nocnych klubach. Szkoła
organizuje także interesujące wycieczki do Valletty – stolicy
Malty, Mdiny czy rejs na wyspę Gozo – mniejszą, spokojniejszą
i dużo mniej zatłoczoną siostrzaną wyspę Malty. Wycieczka na
trzecią z wysp – Comino – to całodniowy relaks w
krystalicznych wodach Morza Śródziemnego.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: w rezydencji,
pokój dzielony bez wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki

Transport
Odbiór z lotniska

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Dowiedz się więcej:



Sliema
Budynek szkoły położony jest w centrum uroczego maltańskiego miasta

, parę kroków od plaży i nabrzeża. W szkole panuje rodzinna
atmosfera, która sprawia, że nauka języka jest czystą przyjemnością. Małe i
międzynarodowe grupy dopasowane są do studentów w każdym wieku. W
budynku szkoły dostępne jest bezpłatne WiFi oraz mała kawiarenka
internetowa. Pracownicy służą pomocą i wsparciem podczas całego pobytu.
Studenci mają również dostęp do prywatnej plaży wyposażonej w leżaki oraz
prysznice.

Sliema

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:
Kurs superintensywny:

Rodzina:

20 lekcji w tygodniu
30 lekcji w tygodniu

40 lekcji w tygodniu

Kursy dyplomowe kończące się certyfikatem lub dyplomem
Kursy przygotowujące do egzaminów TOEFL, IELTS, FCE, PEY, KEP,
CAE, CPE, BEZ
Kurs biznesowy

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-, 2-, 3-osobowe o różnym standardzie
Łazienka dzielona z domownikami lub własna
Śniadania i obiadokolacje

�

�

�

Dodatkowe opcje na zapytanie w biurze: hotel, hostel,
prywatne mieszkanie

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Obejmują pół- i
całodniowe wycieczki pozwalające zasmakować tradycji i
historii Malty, a także zajęcia wieczorne, takie jak degustacja
win, zwiedzanie Valletty nocą, wieczorek folklorystyczny. Na
miłośników sportów czekają przejażdżki konne, nurkowanie w
krystalicznych wodach Morza Śródziemnego i podwodne
safari.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: w hotelu 3* w pokoju 3-os.
ze śniadaniami
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska

�

�

�

�

�

�

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1129 PLN
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Wielkość grupy: maks. 10 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: MA 07Malta

Indywidualne podejście,

rodzinna atmosfera!

Dowiedz się więcej:



Gżira
Najstarszy ośrodek kursów językowych na Malcie (ponad 50 lat

doświadczenia!), będący współzałożycielem Federacji Organizacji Nauczania

Języka Angielskiego, zlokalizowany jest w czterech najbardziej

rozpoznawalnych częściach wyspy. Oferuje możliwość nauki języka

angielskiego na wszystkich dostępnych poziomach. Dzięki dużemu

doświadczeniu, różnorodności i wielokulturowości ośrodek ten zdobył duże

uznanie, a jego uczniowie polecają go swoim znajomym, współpracownikom i

członkom rodzin.

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:
Kurs superintensywny:
Kursy One-to-One:

Rodzina:

20 lekcji
25 lekcji w tygodniu

30 lekcji w tygodniu
dostępne od 5 lekcji w tygodniu (na zapytanie

w biurze)

Kursy dyplomowe kończące się certyfikatem lub dyplomem
Kursy przygotowujące do egzaminów IELTS, FCE, CAE, CPE, BEZ
Kurs biznesowy
Obozy dla dzieci i młodzieży

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe o różnym standardzie
Łazienka dzielona z domownikami lub własna
Śniadania i obiadokolacje

�

�

�

Rezydencja szkolna:

Dodatkowe opcje

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Minimalny wiek: 18 lat (dla młodszych osób na zapytanie
w biurze)
Pokoje 1-, 2- i 3-osobowe lub apartamenty
Same śniadania

na zapytanie w biurze: hotel, hostel,
prywatne mieszkanie

Zajęcia popołudniowe są organizowane i płatne na miejscu.
Obejmują m.in. wycieczki po Malcie, gry i zabawy sportowe.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: w rezydencji w pok. 3-os. bez
wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska

Program popołudniowy:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1489 PLN
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Wielkość grupy: maks. 15 osób
Wiek: od 18 lat

Kod oferty: MA 09Malta

Dowiedz się więcej:



Msida
W tej portowej, uniwersyteckiej miejscowości położonej u stóp stolicy Malty –
Valetty, kursy języka angielskiego prowadzone są w niezwykłej atmosferze.
Zapewniamy tam indywidualne podejście do każdego, co sprawia, że można
poczuć się jak część jednej wielkiej rodziny! Trzykondygnacyjny budynek
wyposażony jest w duże, komfortowe i jasne sale szkoleniowe. Można
korzystać z bezpłatnego WiFi i sali komputerowej oraz relaksować się w
cytrusowym ogrodzie lub na tarasie na dachu. Lekcje języka angielskiego
prowadzone są przez w pełni wykwalifikowanych native speakerów,
specjalnie przeszkolonych do nauczania języka angielskiego jako drugiego
języka.

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:

Rodzina:

20 lekcji w tygodniu
30 lekcji w tygodniu

Kursy One-to-One
Kursy biznesowe: z zakresu prawa, lotnictwa, medycyny i inne. Są
to zajęcia indywidualne skupiające się na potrzebach danej osoby
(na zapytanie w biurze)

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe
Łazienka dzielona z domownikami (możliwość dopłaty do
prywatnej łazienki)
Same śniadania, śniadania i obiadokolacje, możliwość dokupienia
lunchu

�

�

�

Mieszkania studenckie:

Hotel

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pokoje 1-, 2-, 3-osobowe
Łazienka dzielona z domownikami (możliwość dopłaty do
prywatnej łazienki)

(na zapytanie w biurze)

Na miejscu organizowane są liczne dodatkowe zajęcia
popołudniowe, pozwalające odkryć historię i kulturę Malty. W
ofercie: rejsy po wybrzeżu, zwiedzanie historycznych atrakcji,
wspólne plażowanie i rozgrywki sportowe na plaży oraz
pozwalające odkryć kulturę i zwyczaje wycieczki po
okolicznych miejscowościach.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: w rezydencji w pokoju 2-osobowym
bez wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki
Transfer
Karta SIM do telefonu
WiFi

Transport

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Cena za pełen pakiet od /1tydz.1429 PLN

www.lingwista.com.pl 37

Wielkość grupy: maks. 10 osób
Wiek: od 18 lat

Kod oferty: MA 10Malta

Indywidualne podejście

do studenta!
Dowiedz się więcej:



Fort Lauderdale

Zapraszamy na Florydę, do nadatlantyckiego miasta zwanego Wenecją
Ameryki! Tutejsze kanały pełne jachtów i przepiękne plaże z palmami co roku
przyciągają miliony turystów. Zapraszamy także studentów, aby korzystali z
tego pięknego miejsca, zdobywając jednocześnie wiedzę z zakresu języka
angielskiego. Kursy prowadzimy tutaj już 16 lat, w nowoczesnym budynku w
centrum . Bardzo blisko jest do plaży, muzeów i centrum
rozrywkowego. Do dyspozycji studentów jest centrum multimedialne z
najnowszym oprogramowaniem do nauki języka, kafeteria, świetlica i
bezprzewodowy Internet.

Fort Lauderdale

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:
Kurs „27”:
Kurs executive:

Rodzina:

22 lekcje w tygodniu
33 lekcje w tygodniu

22 lekcje standardowe w tygodniu + 5 lekcji One-to-One
22 lekcje w tygodniu w mini grupie 5-os.

Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE, Cambridge CAE,
TOEFL, TOEIC, IELTS • Kursy One-to-One • Kursy w mini grupach •
Kursy specjalistyczne • Kursy przygotowujące do studiów • Wizyty
korporacyjne • Kursy dla nauczycieli (na zapytanie w biurze)

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe (pokoje 2-os. dla podróżujących razem)
Łazienka dzielona z domownikami
Możliwość rezerwacji pokoju z prywatną łazienką (na zapytanie w
biurze)
Bez wyżywienia lub śniadania i obiadokolacje

�

�

�

�

Dodatkowe opcje:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

Apartamenty (bez wyżywienia)
Hotel (na zapytanie w biurze)

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Oferujemy
bogaty wybór wycieczek weekendowych, m.in. do Orlando,
gdzie znajduje się Disney World, wytwórnia filmowa Universal
Studios oraz Islands of Adventure - jeden z najciekawszych
parków rozrywki. Studenci mają także możliwość zwiedzania
Miami, Przylądka Canaveral z Centrum Kosmicznym
Kennedy'ego, Key West czy Parku Narodowego „Everglades”.
Oczywiście wycieczki to tylko jeden z aspektów bogatego
programu pozalekcyjnego, na który składają się popołudniowe
wyjścia do kawiarni, restauracji, pubu, kina, teatru czy galerii.
Floryda oferuje świetną bazę do uprawiania sportów wodnych.

Kurs językowy: 22 lekcje/tyg.
Zakwaterowanie: u rodziny w pok 1-os. bez wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki na kursach
krótkookresowych (do 12 tygodni)

Transport
Odbiór z lotniska

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Cena za pełen pakiet od /2 tyg.4779 PLN
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Wielkość grupy: maks. 14 osób
Wiek: od 18 lat

Kod oferty: USF 01Stany Zjednoczone

Plaże, palmy

i angielski

na Florydzie!

Dowiedz się więcej:



Nowy Jork

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Do dyspozycji biblioteka, pokój gościnny i jadalnia
Same śniadania (pon.-pt.)

Minimalny wiek: 18 lat
Pokoje 1-osobowe
W pełni wyposażona, wspólna kuchnia
Do dyspozycji pralnia, biblioteka i świetlica
Lokalizacja blisko Central Parku oraz Broadwayu
Śniadania i obiadokolacje

Zajęcia są organizowane przez szkołę i większość z nich jest
bezpłatna takie jak: zajęcia sportowe, piesze wycieczki,
wspólne pikniki, wyjścia do kawiarni, restauracji czy
dyskoteki, wyjścia do muzeum (student opłaca wstępy i
posiłki w trakcie zwiedzania). Szkoła organizuje również
wycieczki weekendowe, płatne na miejscu, jak np. wycieczka
do Bostonu, nad Wodospad Niagara.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: u rodziny w pok. 2-os. ze śniadaniami
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki

Transport
Odbiór z lotniska

Rezydencja dla dziewcząt:

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy wakacyjny:
Kurs standardowy:

Kurs intensywny:

Rodzina:

Rezydencja dla chłopców:

20 lekcji w tygodniu
27 lekcji w tygodniu (20 lekcji języka ogólnego +

7 sesji nauki ukierunkowanej)
35 lekcji w tygodniu (20 lekcji języka ogólnego + 7

sesji nauki ukierunkowanej + 8 lekcji dodatkowych z zakresu
słownictwa, aktualnych wydarzeń, kultury lokalnej)

Kursy przygotowujące do egzaminu TOEFL
Kursy przygotowujące do studiów
Rok lub semestr akademicki
Kurs biznesowy 35 lekcji w tygodniu składający się z 20 lekcji języka
ogólnego, 8 lekcji języka biznesowego i 7 sesji nauki ukierunkowanej
(na zapytanie w biurze)
Kurs biznesowy intensywny: 35 lekcji w tygodniu składający się z 20
lekcji języka biznesowego, 8 lekcji praktycznych o tematyce
biznesowej i 7 sesji nauki ukierunkowanej (poziomy: średnioza-
awansowany – zaawansowany)

Turnusy: sobota/niedziela - sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe (pokoje 2-osobowe
tylko dla osób podróżu-jących razem)
Łazienka dzielona z domownikami
Same śniadania lub śniadania i obiadokolacje

Minimalny wiek: 18 lat
Pokoje 1-osobowe, wspólna łazienka

�

�

�

�

�

Cena za pełen pakiet od /2 tyg.4619 PLN
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Wielkość grupy: maks. 15 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: USY 02 Stany Zjednoczone
Zapraszamy do miasta, które nigdy nie śpi! imponuje energią,
rozmachem, możliwościami i atrakcjami. Dzięki lokalizacji szkół Nowy Jork i
jego magia są na wyciągnięcie ręki! Do dyspozycji studentów są nowoczesne
sale z centrami multimedialnymi i Internetem. to
możliwość nauki w najsłynniejszym budynku świata, skąd rozpościera się
zapierający dech w piersiach widok na całą metropolię. Uczymy się na 63.
piętrze Empire State Building, w samym sercu Manhattanu. to
mikstura możliwości, jakie daje położenie w centrum energetycznego
Manhattanu oraz bezpośrednia bliskość Central Parku i Times Square.
Wystarczy wybrać się na krótki spacer, aby dotrzeć do Muzeum Sztuki
Nowoczesnej, Carnegie czy Radio City Music Hall! to miejsce
artystyczne, ze studenckim klimatem, pełne klubów i kafejek. Na tle Nowego
Jorku wyróżnia się szczególnym dostosowaniem do potrzeb studentów.
Lekcje odbywają się kilka kroków od Soho.

Nowy Jork

Empire State Building

Midtown

Soho

Dowiedz się więcej:



Chicago
Los Angeles

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy wakacyjny:
Kurs standardowy:

Kurs intensywny:

Rodzina:

20 lekcji w tygodniu
20 lekcji ogólnych w tygodniu + 7 sesji nauki

ukierunkowanej. Sesje te pomagają utrwalić zdobytą już wiedzę i na
podstawie specjalnie dobranych książek, ćwiczeń językowych on-line
oraz interaktywnych programów komputerowych umożliwiają
poprawienie umiejętności w tych dziedzinach, w których niezbędne
okaże się dalsze kształcenie

20 lekcji ogólnych + 7 sesji nauki ukierunkowanej
+ 8 lekcji dodatkowych. Lekcje dodatkowe zależą od poziomu języka;
mogą one obejmować zajęcia z zakresu słownictwa, aktualnych
wydarzeń, kultury lokalnej.

Kursy przygotowujące do egzaminu TOEFL
Program Rok Akademicki
Lekcje One-to-One
Kurs biznesowy: 35 lekcji w tygodniu składające się z 20 lekcji języka
ogólnego, 8 lekcji biznesowego i 7 sesji nauki ukierunkowanej
Kurs biznesowy intensywny: 35 lekcji w tygodniu składające się z 20
lekcji języka biznesowego, 8 lekcji praktycznych o tematyce
biznesowej i 7 sesji nauki ukierunkowanej (poziomy: średnioza-
awansowany – zaawansowany)

Turnusy: sobota/niedziela - Sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe
Łazienka dzielona z domownikami
Śniadania i obiadokolacje

�

�

�

Cena za pełen pakiet od /2 tyg.4379 PLN
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Wielkość grupy: maks. 15 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: USC 03 / USL 04Stany Zjednoczone
Zapraszamy do dwóch ogromnych, słynnych amerykańskich miast!

– Wietrzne Miasto, znane z wielkiego biznesu, przepięknie położone
nad brzegiem Wielkich Jezior. Na studentów czekają widoki na Sears Tower,
relaks w słynnych klubach jazzowych i bluesowych na North Side, spacery
brzegiem pięknego jeziora Michigan oraz, opcjonalnie, spektakle w światowej
sławy teatrach i kabaretach. – Miasto Aniołów, znane z
przepięknych plaż oraz licznych studiów filmowych. Zapraszamy do centrum
Westwood Village, w pobliże miejsc znanych ze szklanego ekranu, takich jak
Hollywood, Beverly Hills i Disney World. Jest to najlepsze miejsce, aby poczuć
klimat Miasta Aniołów i korzystać z jego niepowtarzalnych uroków.
Uczymy się w doskonale wyposażonych salach lekcyjnych, mając do
dyspozycji darmowy dostęp do Internetu i przestrzeń wypoczynkową.

Chicago

Los Angeles

Dowiedz się więcej:

Chicago:

Los Angeles:

Rezydencja:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pokój 1-osobowy z prywatną łazienką
Same śniadania

Większość zajęć popołudniowych organizowanych przez szkołę
jest bezpłatna np. zajęcia sportowe, mecze baseballu i
koszykówki, koncerty, piesze wycieczki, pikniki, wyjścia do
restauracji czy dyskoteki, do muzeum (student opłaca bilet
wstępu). Szkoła organizuje ciekawe wycieczki weekendowe,
płatne na miejscu. W Los Angeles zobaczysz Hollywood,
pobawisz się w Disneylandzie i w Sea World, pojedziesz na
weekend do Las Vegas, San Francisco i San Diego! Jeśli
odbywasz kurs w Chicago, szkoła organizuje wyjazdy do
Detroit, a nawet do Toronto w Kanadzie!

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg. (Chicago)
Zakwaterowanie: u rodziny w pok. 2-os. ze śniadaniami
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Pierwszy podręcznik (następne dodatkowo płatne)
Materiały do nauki

Transport
Odbiór z lotniska

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:



San Diego

San Diego

San Francisco

jest uważane za jedno z najwspanialszych miast Ameryki. Leży w
południowej części Kalifornii nad piękną zatoką, której 70-milowe wybrzeże
pacyficzne łączy ze sobą Los Angeles i Meksyk. W pobliżu szkoły znajdują się
takie atrakcje, jak San Diego Zoo, Symphony Hall, Gaslamp District, Balboa
Park oraz zatoka San Diego. Do dyspozycji studentów jest biblioteka oraz sala
komputerowa.
Znane na całym świecie położone jest tuż przy naszym
centrum akademickim zlokalizowanym w pobliskim Berkeley. Berkeley to
dynamiczne miasto studenckie, zlokalizowane przy Uniwersytecie Kalifornia,
niezwykle urocze i z charakterystycznym klimatem. Pełne jest kafejek i
restauracji, w których można spędzać czas do późnej nocy. Do dyspozycji
studentów naszego kursu są sale komputerowe z dostępem do Internetu,
kuchnia, biblioteka i pokój do nauki.

Rezydencja:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pokoje 2-, 3-osobowe
Do dyspozycji pokój wypoczynkowy z TV i pralnia
Bez wyżywienia

Kurs językowy: 22 lekcje/tyg.
Zakwaterowanie: u rodziny w pok. 1-os. ze śniadaniami
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki

Transport
Odbiór z lotniska

Oba kalifornijskie miasta oferują głównie doskonałe rozrywki. Dla
chętnych organizowane są wyjazdy do parków narodowych, studiów
filmowych, Disneylandu czy Los Angeles. Wszystkie atrakcje i
programy pozalekcyjne są organizowane i płatne na miejscu.

oferujemy wiele atrakcji, od surfingu, nurkowania i
żeglowania począwszy, a na imprezach na plaży i koncertach
skończywszy. Dla miłośników dużej dawki adrenaliny organizowane są
skoki spadochronowe. W programie są także wycieczki do Los
Angeles, Las Vegas i Wielkiego Kanionu.

organizujemy wycieczki m.in. na Golden
Gate, Estakadę Rybaków, Alcatraz; ponadto wyjścia do muzeów,
dyskoteki i inne.

San Diego:

San Francisco/ Berkeley:

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:

Rodzina:

Rezydencja:

Rodzina:

22 lekcje w tygodniu
33 lekcje w tygodniu

Kursy przygotowawcze do egzaminów TOEFL i Cambridge, FCE, CEA
Kursy dla nauczycieli
Kursy 50+: 22 lekcje w tygodniu połączone ze zwiedzaniem
Język angielski dla rodzin
Executive English (na zapytanie w biurze)

Pokoje 1-osobowe
Łazienka dzielona z domownikami
Same śniadania lub śniadania + obiadokolacje

Pokoje 1-, 2-os. (pok. 2-os. tylko dla osób podróżujących razem)
Bez wyżywienia

Pokoje 1-osobowe
Łazienka dzielona z domownikami
Same śniadania lub śniadania + obiadokolacje

San Diego:

San Francisco:

�

�

�

�

�

�

�

�

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.2839 PLN
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Wielkość grupy: maks. 15 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: USD 06 / USF 05 Stany Zjednoczone

San Francisco
Berkeley

Dowiedz się więcej:

San Diego:

San Francisco:



Vancouver
Toronto

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:
Kurs biznesowy:

University
Pathway

Work&Study

Rodzina:

30 lekcji w tygodniu
38 lekcji w tygodniu

30 lekcji w tygodniu

Kursy przygotowujące do egzaminów IELTS, TEFL, Cambridge (FCE
&CAE), TOEFL, IELTS

Dla osób chcących po kursie kontynuować swoją naukę na
uniwersytecie lub w college'u, proponujemy program

. Współpracujemy z ponad 50 szkołami wyższymi na terenie
całej Kanady, które zwalniają studentów naszej szkoły z egzaminu z
języka po osiągnięciu przez nich odpowiedniego poziomu angielskiego
podczas kursu. Dodatkowo do dyspozycji uczestników kursu są
konsultanci z biura karier oraz doradztwa wizowego.
Dla uczestników 19-35 lat możliwy jest program , który
łączy naukę języka angielskiego z pracą. Podczas ostatnich czterech
tygodni kursu uczestnik bierze udział w warsztatach, na których
pozyskuje umiejętności i informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy w
Kanadzie i dostaje gotową ofertę pracy lub praktyki zawodowej aż do
roku.

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-, 2-os. (pokoje 2-os.
dla osób podróżujących razem)
Łazienka dzielona z domownikami
Śniadania, lunche i obiadokolacje

�

�

�

Rezydencja:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Lokalizacja w centrum miasta
Pokoje 1-osobowe
Łazienka dzielona (1 na 2-4 pokoje), wspólna kuchnia
Bez wyżywienia

Codziennie po zajęciach oraz w weekendy Activities Team
organizuje zajęcia integracyjne, kulturalne i sportowe. W
tygodniu zazwyczaj organizowane są krótkie spacery do
najbardziej popularnych miejsc w Vancouver i Toronto,
wspólnie wyjścia na mecze hokeja lub baseballu, jazda na
nartach i łyżwach w zimę, gry w siatkówkę lub piłkę nożną. W
weekendy organizowane są dłuższe wyjazdy, np. nad
wodospad Niagara, do Nowego Yorku, Whistler itd. W
Vancouver organizowane są wycieczki m.in. do Granville
Island, Gastown, Yaletown, Stanley Park i Coal Harbour.

Kurs językowy: 30 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: u rodziny
w pok. 2-os. z 3 posiłkami dziennie
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia
kursu TESOL

Transport
Odbiór z lotniska
Materiały do nauki

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Cena za pełen pakiet od /2 tyg.4699 PLN
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Wielkość grupy: maks. 12 osób
Wiek: od 18 lat

Kod oferty: KAV 01 / KAT 02Kanada
Kursy językowe rozwijają się w Kanadzie niezwykle dynamicznie już od 1997
roku. Stawia się tu przede wszystkim na nowoczesność i jakość nauki, opartą
na indywidualnym podejściu do kursanta.

położone jest pomiędzy oceanem i pokrytymi śniegiem górami.
Centrum miasta zajmuje wąski półwysep, a jego drapacze chmur kontrastują
z majestatycznymi zboczami Gór Nadbrzeżnych. Niesamowita sceneria daje
studentom możliwość bezpośredniego obcowania z unikalną przyrodą.

jest największym miastem Kanady, pełniącym funkcję
ekonomicznej i kulturalnej stolicy kraju. Jest także najbardziej etnicznie
zróżnicowanym miastem świata – niemal 50% mieszkańców to imigranci z
różnych krajów, co nadaje miastu szczególną atmosferę, odpowiednią do
nauki języków obcych.

Vancouver

Toronto

Dowiedz się więcej:



Perth, Sydney

To w Australii znajdują się miasta uznane za najlepsze na świecie do życia.
Australia staje się znanym na świecie krajem, w którym uczy się coraz więcej
studentów z całego świata. Tej przygody nie można przegapić!

to miasto parków, plaż i uroczych barów i kafejek. Budynek szkoły jest
zlokalizowany w zachodniej części Perth, niedaleko pięknego Kings Park i
centrum. Do dyspozycji studentów jest sala komputerowa, Internet, WiFi,
centrum multimedialne, pokój dla studentów i biblioteka.

przyciąga ekscytującym lifestyle'em, pięknymi plażami i
niepowtarzalnymi możliwościami spędzania czasu. Uczymy się w
nowoczesnym, 6-piętrowym budynku w samym sercu Sydney. Do dyspozycji
studentów jest kawiarnia z pięknym widokiem na miasto, centrum
multimedialne, dostęp do Internetu, WiFi.

Perth

Sydney,

Cena za pełen pakiet od /2 tyg.4939 PLN
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Wielkość grupy: maks. 15 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: AUS 01 / AUP 02 Australia

wycieczki całodniowe w weekendy, wyjścia do opery, pubów,
zajęcia sportowe. jest jednym z najbardziej znanych
miejsc wypoczynkowych w Australii i doskonale
zagospodarowane wybrzeże zachęca do uprawiania licznych
sportów wodnych - surfingu lub nurkowania w Oceanie
Indyjskim. Niedaleko Perth rozprzestrzeniają się również
jedne z najpiękniejszych i zarazem najbardziej tajemniczych
pustyń świata. natomiast uważane jest za kulturalną
i biznesową stolicę Australii. Poza znanymi na całym świecie
instytucjami (m.in. Opera) miasto oferuje liczne koncerty,
imprezy sportowe, rekreacyjne oraz przepiękną pogodę w
trakcie naszych miesięcy zimowych, umożliwiając naukę
języka angielskiego w subtropikalnym klimacie również zimą.
Będąc w Sydney można również odwiedzić jeden z ogrodów
zoologicznych czy parków tematycznych i zapoznać się z
misiem koala i kangurami!

Kurs językowy: 20 lekcji /tyg. (Perth)
Zakwaterowanie: w rezydencji w pok. 2-os. bez
wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska
Materiały do nauki

Perth

Sydney

�

�

�

�

�

�

�

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Zajęcia popołudniowe:

Kurs standardowy wakacyjny:
Kurs standardowy:

Kurs intensywny:

Rodzina:

Dodatkowe opcje

20 lekcji w tygodniu
27 lekcji w tygodniu (20 lekcji języka ogólnego +

7 sesji nauki ukierunkowanej. Sesje te pomagają utrwalić zdobytą już
wiedzę i na podstawie specjalnie dobranych książek, ćwiczeń
językowych on-line oraz interaktywnych programów komputerowych
umożliwiają poprawienie umiejętności w tych dziedzinach, w których
niezbędne okaże się dalsze kształcenie).

35 lekcji w tygodniu (20 lekcji języka ogólnego + 7
sesji nauki ukierunkowanej + 8 lekcji dodatkowych. Lekcje dodatkowe
zależą od poziomu języka; mogą one obejmować zajęcia z zakresu
słownictwa, aktualnych wydarzeń, kultury lokalnej).

Kursy specjalistyczne i biznesowe skrojone do indywidualnych potrzeb
studentów
Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE/CAE, Cambridge
TKT, IELTS (na zapytanie w biurze)

Turnusy: sobota/niedziela - sobota

Pokoje 1-osobowe
Łazienka dzielona z domownikami
Śniadania i obiadokolacje

(na zapytanie w biurze): hostel, rezydencja

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Program obejmuje m.in.

�

�

�

Dowiedz się więcej:
Perth

Sydney



Auckland

Położona na drugim końcu świata przyciąga Europejczyków
z kilku powodów. Przede wszystkim przepięknymi krajobrazami –
wykorzystywanymi choćby jako unikalne plenery filmowe, między innymi
jako tło dla słynnej sagi „Władca Pierścieni”. Przyciąga też endemiczną
roślinnością i fauną, z której kraj uczynił swoją wizytówkę – któż nie zna
choćby nielota kiwi? Nowa Zelandia to także połączenie nowoczesności z
kulturą maoryską, dające poczucie niezwykłej różnorodności.
Tradycja nauczania angielskiego w tak niezwykłej scenerii sięga 1991 roku.
Uczymy w , uważanym za jedno z najpiękniejszych miast Nowej
Zelandii. Budynek zlokalizowany jest w Newmarket, w sercu Auckland,
zaledwie kilka minut od centrum miasta, Auckland Museum i Parnell. Studenci
korzystają z bardzo dobrego wyposażenia, uzupełnionego o multimedialne
centrum oraz bibliotekę.

Nowa Zelandia

Auckland

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:

Kurs intensywny:

Wymiana uczniowska:

Rodzina:

26 lekcji w tygodniu (kurs standardowy +
konwersacje)

33 lekcje w tygodniu (kurs standardowy +
przygotowanie do egzaminów)

dostępna już od 1 semestru (Kiwi Buddy
Programme)

Przygotowanie do nauki za granicą
Rok szkolny w Nowej Zelandii
Przygotowanie do egzaminów IELTS for General and Academic
purposes, Cambridge FCE, CAE ,TOEFL, TOEIC
Rok studencki w Nowej Zelandii
Staże z językiem angielskim (Opieka nad dziećmi i nad chorymi,
Opieka nad zwierzętami, Florystyka)
Praca w czasie wakacji (Working Holiday)

Turnusy: niedziela-niedziela

Pokoje 1-osobowe
Łazienka dzielona z domownikami
Śniadania i obiadokolacje, w weekendy dodatkowo lunche

�

�

�

Hostel
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pokoje dzielone z innymi osobami
Dzielona kuchnia i łazienki
Lokalizacja 15 minut od szkoły
Bez wyżywienia

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Nowa Zelandia
oferuje szeroki wachlarz różnorodnych rozrywek, takich jak
teatry, kina, dyskoteki. Oczywiście, będąc tutaj nie można
zapomnieć o przepięknych górach, czystym Pacyfiku, w
którym nurkowanie to prawdziwa przyjemność, oraz o
endemicznej przyrodzie i doskonałej bazie sportowej. Program
zajęć pozalekcyjnych obejmuje wszystkie aspekty atrakcji
nowozelandzkich, m.in. zajęcia sportowe, wycieczki do
Rotorua, Bay of Islands, Coromandel, wyjścia do muzeum,
jazdę konną, nurkowanie czy całodniowe i dwudniowe
wycieczki zarówno po Wyspie Północnej, jak i Południowej.

Kurs językowy: 26 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: u rodziny w pok. 1-os.
z 2 posiłkami dziennie
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Cena za pełen pakiet od /2 tyg.5609 PLN
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Wielkość grupy: maks. 15 osób
Wiek: od 18 lat

Kod oferty: NZ 01Nowa Zelandia

Dowiedz się więcej:



Tajlandia,
Indie, Singapur

Tajlandia – Bangkok

Indie – Goa

Dostępne kursy:

Dostępne kursy:

Nauka języka angielskiego i tajskiego odbywa się w jednej ze
spokojnych dzielnic Bangkoku. W szkole znajduje się sala
konferencyjna oraz komputerowa. Uczestnicy staną przed możliwością
zwiedzenia najważniejszych zabytków stolicy Tajlandii, znanych jako
„klejnoty Bangkoku”, m.in. olbrzymiego posągu złotego Buddy i
świątynię Wat Traimit, a także Wat Phra Kheo. Na uwagę zasługuje
także Wielki Pałac oraz Wat Po – najstarsza buddyjska świątynia
królewska w Bangkoku z ogromnym posągiem leżącego Buddy.
Niezapomnianą atrakcją może być kawa w restauracji na 78. piętrze
najwyższego budynku Bangkoku – Baiyoke Sky.

(po 3 lekcje dziennie)
(po 3 lub 2 lekcje dziennie)

Budynek szkoły znajduje się w południowej części Goa, w pięknym
mieście Benaulim, zaledwie 15 minut spacerem do niezwykłego
Benaulim Beach. Otoczony jest przez bary, restauracje i sklepy, okolica
tętni życiem przez całą dobę. Jest to idealne miejsce na relaks,
rozkoszowanie się promieniami słońca, zabawę i naukę. Szkoła posiada
8 klimatyzowanych sal lekcyjnych, kafejkę internetową, basen,
restaurację oraz bollywood bar.

(20 lekcji w tygodniu)
(28 lekcji w tygodniu)

Kursy połączone z zajęciami

Kurs 3 dni w tygodniu
Kurs 2 dni w tygodniu
Zajęcia one-to-one

Kursy standardowe
Kursy intensywne

jogi i z warsztatami kulinarnymi

Zajęcia popołudniowe:

Dostępne kursy:

Zajęcia popołudniowe:

Singapur

Na miejscu dostępne są ciekawe atrakcje przyrodnicze i
kulturalne. Jedną z nich jest wycieczka na rajskie plaże i rejs na
wyspę motyli, nieopodal której widuje się delfiny. Dodatkowo
organizowana jest wycieczka nad malowniczy wodospad oraz
plantację przypraw, gdzie zobaczyć można, w jaki sposób
uzyskuje się cynamon i jak rosną goździki, kardamon, wanilia,
kawa, gałka muszkatołowa czy pieprz.

Ośrodek znajduje się w centrum kultury i edukacji, w dzielnicy
biznesowej, w otoczeniu zabytkowych budynków oraz miejsc
kulturalnych w niedużej odległości od Biblioteki Narodowej.
Klasy wyposażone są w najnowsze technologie, nowoczesne
tablice i rzutniki multimedialne. Standardem jest dostęp do
Internetu, WiFi, biblioteka i pokój do nauki.

3-miesięczne (20 lekcji w tygodniu) z
języka angielskiego lub chińskiego
Przygotowanie do
Przygotowanie z języka

Na miejscu organizowane jest zwiedzanie ciekawych zakątków
Singapuru: ogrodów zoologicznych i botanicznych, farm,
muzeów, nowoczesnych i tradycyjnych dzielnic, parków
atrakcji.

kursy standardowe

certyfikatów IELTS
do nauki w szkole zagranicznej

Więcej informacji w biurze.

Cena za pełen pakiet od /1 tyg. (Goa)1769 PLN
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Wielkość grupy: maks. 14 osób
Wiek: od 18 lat

Kod oferty: TAJ 01 / IND 01 / SIN 01

Ta oferta skierowana jest do osób, które poza nauką języka angielskiego
pragną poznać kraje o bardzo specyficznej kulturze i położeniu. Są to kraje
odległe od Polski i położone w malowniczych zakątkach świata. Tutaj oferta
jest bogata i daje możliwość poznania zarówno niesamowitej, kolorowej
kultury , dorobku zabytków archeologicznych i sztuki , jak
również oceanarium w , w którym można m.in. odbyć spacer
przeszklonym korytarzem umieszczonym pod jednym z głównych akwariów.

Indii Tajów
Singapurze

Dowiedz się więcej:



Turcja, RPA

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Rodzina:

Rezydencja:

Dodatkowe opcje

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pokoje 1-, 2-os. (pok. 2-os. dla podróżujących razem)
Łazienka dzielona lub prywatna (za dopłatą)
Same śniadania lub śniadania i obiadokolacje

Pokoje 1-, 2-osobowe
Łazienka dzielona lub prywatna (za dopłatą)
Same śniadania lub śniadania i obiady

(na zapytanie): hotel, apartamenty

Program obejmuje: m.in. podglądanie wielorybów i fok,
safari wśród dzikich zwierząt, farmę strusi. Możliwe są loty
helikopterem wzdłuż zachodnich wybrzeży Afryki połączone z
wojennymi manewrami. Zostającym dłużej proponowane są
wycieczki 3-20-dniowe od zachodnich wybrzeży po połu-
dniową Afrykę, w tym Namibia, Botswana i Zimbabwe lub do
Parku Narodowego Serengeti. Możliwe też wyjazdy 10-
dniowe na safari z 20 lekcjami j. angielskiego.

Kurs językowy: 20 lekcji w tygodniu (Kapsztad)
Zakwaterowanie: w rezydencji w pok. dzielonym ze śniad.
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska
Materiały do nauki

Turcja:

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Zajęcia popołudniowe:

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Republika Południowej Afryki:

Uwaga: minimalna rezerwacja 2 tygodnie!

20 lekcji w tygodniu
20 lekcji One-to-One w tygodniu

Obozy językowe dla dzieci i młodzieży 9-16 lat

Pokoje 1-, 2-osobowe u rodzin angielskich mieszkających w Fethiye
Łazienka dzielona z domownikami
Same śniadania lub śniadania i obiadokolacje

Program obejmuje m.in. rejs statkiem, zwiedzanie opuszczonego
miasta greckiego Kayaköy, zwiedzanie Fethiye, rajską plażę w
Oludeniz. Dla chętnych samodzielne zwiedzanie ruin w Tlos, wąwozu w
Saklikent oraz malowniczej miejscowości Kas.

20 lekcji w tygodniu
30 lekcji w tygodniu

Cambridge, IELTS i TOEFL
(na zapytanie w biurze)

Kurs biznesowy: 20 lekcji angielskiego ogólnego + 10 lekcji
biznesowego w tygodniu w mini grupie

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:

Rodzina:

Kursy standardowe:
Kursy intensywne:
Kursy przygotowawcze do egzaminów:
Lekcje One-to-One

�

�

�

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1999 PLN
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Wielkość grupy: maks. 12-15 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: TU 01 / RP 01
Ośrodek w Turcji jest położony na wzgórzu w turystycznej miejscowości
Oludeniz, koło nadmorskiego , w której życie tętni przez 24h. Okolica
znana jest z pięknej przyrody, znanych na świecie plaż, dziedzictwa
kulturowego i możliwości uprawiania licznych sportów wodnych. Do
dyspozycji studentów są sale komputerowe, Internet, kafeteria, basen,
boiska sportowe, biblioteka, klub kinowy, sala telewizyjna i bezpłatne
przejazdy na kampus. Mieszkamy u tutejszych rodzin brytyjskich.

W kursy angielskiego prowadzi się już 18 lat. Mieszkamy i
uczymy się w tym samym miejscu, dzięki czemu nie trzeba marnować czasu
na dojazdy. Do dyspozycji mamy dostęp do komputerów i Wi-Fi, pralnię,
restaurację, bar i basen. W okolicy szkoły znajdują się restauracje, bary,
plaża z promenadą, hotele, kafejki internetowe, kluby nocne, banki, apteka,
supermarkety oraz SPA.

Fethiye

Kapsztadzie

Dowiedz się więcej:

RPA:

Turcja:



Berlin
Berlin to pierwsze miasto, które przychodzi na myśl studentom chcącym
uczyć się niemieckiego. To bardzo dobry wybór! W Berlinie znajdziesz
wszystko, co związane z niemieckim trybem życia, nowoczesnością i
doskonałą jakością. Tutaj niemieckiego uczy się już ponad 30 lat! Kampus
studencki to małe miasteczko, oferujące swoim kursantom wszystko, co
potrzebne. Lokalizacja to prestiżowe Prenzlauer Berg. Do dyspozycji
studentów jest centrum multimedialne i bezpłatny Internet, restauracja,
księgarnia i kafeteria. Na terenie szkoły można nawet zamieszkać w
klimatycznych loftach!

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs standardowy PLUS:

Kurs intensywny:

Kurs One-to-One:
Kurs biznesowy:

Rodzina:

Apartamenty szkolne:

20 lekcji w tygodniu
20 lekcji w tygodniu + 5 lub 10 lekcji One-

to-One
20 lekcji standard + 10 lekcji w tygodniu w mini

grupie (3-6 osób)
10, 20, 30 lekcji w tygodniu

20 lekcji standard + 10 lekcji biznesowych

Kursy przygotowujące do egzaminów TestDaF, certyfikat B1, B2, C1,
ZOP, DSH
Kursy biznesowe (ekonomia, hotelarstwo i turystyka, marketing,
finanse i bankowość, prawo, medycyna, inżynieria)
Lekcje tańca lub malarstwa
Kurs „Niemiecki i wymowa” – składający się z kursu standardowego lub
intensywnego rano i ćwiczeń z zakresu wymowy (3 lub 6 lekcji w
mikrogrupach maks. 2-osobowych) po południu (na zapytanie w
biurze).

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-osobowe
Łazienka dzielona z domownikami
Śniadania + obiadokolacje, do wyboru: z rodziną lub w szkole

Pokoje 1-, 2-osobowe
Łazienka i kuchnia dzielone z innymi kursantami
Wersja superior: z łazienką i prysznicem (za dopłatą)
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Depozyt: 100 EUR
Śniadanie w cenie, pozostałe wyżywienie dostępne w
szkolnej restauracji

Pokój 1-osobowy w dzielonym mieszkaniu
Bez wyżywienia lub same śniadania

Organizowane są i płatne na miejscu. W każdym tygodniu
wyruszają popołudniowe wyjścia lub wycieczki, np.
zwiedzanie Prenzlauer Berg, wizyta w Kunstwerke –
najbardz ie j znanej ga ler i i Ber l ina, spacer po
Oranienburgerstrasse, Badeschiff – basen w środku Szprewy z
fantastycznym widokiem na okolicę. Wieczorami zwiedzamy
muzea, galerie, teatry itp. Wycieczki w soboty trwają cały
dzień i obejmują zwiedzanie najpiękniejszych atrakcji w
okolicy. Co dwa tygodnie organizowane są też wycieczki do
Drezna, Hamburga lub Lipska.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: w mieszkaniu
w pok. 1-os. bez wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki

Transport
Odbiór z lotniska/dworca

Mieszkanie:

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1969 PLN
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Wielkość grupy: maks. 12 osób
Wiek: od 18 lat

Kod oferty: NIB 02 Niemcy

Dowiedz się więcej:



Hamburg
Hamburg to jedno z najpiękniejszych miast północnej Europy, przyciągające
architekturą i delikatnym urokiem. W tym bardzo przyjaznym, historycznym,
hanzeatyckim mieście, z dużą ilością zielonych przestrzeni, ludzie posługują
się niemieckim wysokim (tzw. Hoch Deutsch), bez śladu regionalizmów.
Języka naucza się tu już 62 lata! Studenci mają okazję uczyć się w samym
sercu pięknego Hamburga, w centrum kulturalnym i handlowym. Kursy
prowadzone są w zabytkowej kamienicy, w przestronnych salach lekcyjnych.
Do dyspozycji studentów jest biblioteka, salon studencki i Internet
bezprzewodowy.

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:

Kurs połówkowy:
Lekcje One-to-One:

Rodzina:

Rezydencja szkolna:

25 lekcji w tygodniu (rano lub po południu)
30 lekcji w tygodniu (25 lekcji standard + 5 lekcji

One-to-One)
10 lekcji w tygodniu

25/30/35 lekcji w tygodniu

Kursy połączone z lekcjami żeglarstwa • Kursy z lekcjami muzyki •
Kursy wieczorne (kilka godzin tygodniowo), np. w zakresie poprawnej
pisowni i gramatyki • Kurs połączony z literaturą • Bardzo intensywne
kursy języka niemieckiego biznesowego (do 40 lekcji tygodniowo – na
zapytanie w biurze).

Turnusy: niedziela-sobota
Pokoje 1-os., wyposażone w łóżko, stolik, szafkę, krzesła, pościel
oraz ręczniki
Łazienka dzielona z domownikami
Do dyspozycji studentów jest pralka
Oddalone od szkoły 20 minut autobusem lub 45 minut metrem
Bez wyżywienia, same śniadania lub śniadania + obiadokolacje

Turnusy: piątek-piątek
Minimalny wiek: 18 lat (pobyt minimum 4 tygodnie)
Pokoje 1-3-osobowe, łazienka wspólna
Pokoje sprzątane codziennie, wyposażone w pościel oraz ręczniki
Do dyspozycji studentów lodówka, ekspres do kawy, czajnik,
naczynia, TV; brak dostępu do kuchni
Dostęp do bezpłatnego Internetu
Lokalizacja w samym centrum miasta, w budynku szkoły
Bez wyżywienia
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Mieszkanie: Turnusy: niedziela-sobota
Minimalny wiek: 18 lat (pobyt minimum 4 tygodnie)
Pokoje 1-osobowe, łazienka i pokój dzienny dzielone ze
studentami
Do dyspozycji: kuchnia, pościel i ręczniki
Bez wyżywienia

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Program
obejmuje m.in.: wieczory w pubach i restauracjach, warsztaty
tematyczne, wycieczki weekendowe, pokazy filmowe, zajęcia
sportowe, wycieczki piesze i objazdowe, wyjścia do muzeów.
Przykładowe wycieczki: całodniowe wyjazdy do Bremy,
zwiedzanie Hafen-City, browaru Holsten, wyjście do
planetarium, Miniaturland czy zwiedzanie atrakcji samego
Hamburga – miasta, w którym jest więcej mostów niż w
Wenecji i Amsterdamie razem wziętych!

Kurs językowy:10 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: u rodziny
w pok. 1-os. bez wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska
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Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1299 PLN

www.lingwista.com.pl 51

Wielkość grupy: maks. 12 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: NIH 04Niemcy

Dowiedz się więcej:



Frankfurt
Frankfurt to europejska stolica ekonomii i waluty Euro, rozpościerająca się
dumnie nad Menem. Tutaj także odbywają się znane na całym świecie targi.
Jeżeli szukasz miejsca nowoczesnego, czerpiącego jednocześnie z dawnych
tradycji, jest to idealny wybór!

Uczymy się w eleganckiej i bezpiecznej dzielnicy, 10 minut spacerem od
centrum miasta, gdzie zobaczyć można rynek „Romer” i most „Eiserner Steg”.
Do dyspozycji studentów są nowoczesne sale lekcyjne z dostępem do
Internetu i WiFi, kafejka oraz taras. Tradycja nauczania sięga aż 1983 roku!

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Zajęcia popołudniowe:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:

Rodzina:

Apartament:

20 lekcji w tygodniu
30 lekcji w tygodniu

Szkoła organizuje kursy One-to-One (na zapytanie w biurze)

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-osobowe
Same śniadania lub śniadania + obiadokolacje

Pokoje 1-, 2-osobowe
Lokalizacja 20 minut transportem publicznym do szkoły
Bez wyżywienia
Apartament superior: serwis sprzątający, pokoje 1-, 2-osobowe,
wyposażone w kuchnię i łazienkę (za dopłatą)

Organizowane są i płatne na miejscu. Dzięki dobrej lokalizacji szkoły, z
łatwością można dojść lub dojechać w najciekawsze miejsca w mieście.
We Frankfurcie działa wiele muzeów, często o zasięgu krajowym lub
szerszym. W pobliżu Menu funkcjonuje tzw. Wybrzeże Muzeów
(Museumsufer). W niedużej odległości od siebie, na obu brzegach
rzeki, znajduje się 13 różnych muzeów. Co roku we Frankfurcie odbywa
się Noc Muzeów, a pod koniec sierpnia także Festiwal Wybrzeża
Muzeów (Museumsuferfest). Istnieje możliwość zwiedzenia pobliskich
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miast, m.in. Mainz lub Wiesbaden. Latem w mieście odbywają
się liczne festiwale uliczne, podczas których będzie można
skosztować oryginalnego wina jabłkowego.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: w apartamencie w pok. 2-os.
bez wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Test językowy i certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki (wypożyczane)

Transport
Odbiór z lotniska
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Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1760 PLN

www.lingwista.com.pl52

Wielkość grupy: maks. 12 osób
Wiek: od 18 lat

Kod oferty: NIF 04 Niemcy

Kursy niemieckiego

w najsłynniejszym

centrum

finansowym

Europy!

Dowiedz się więcej:



Wiedeń

Kursy niemieckiego w są prowadzone już od 25 lat!
Wiedeń słynie ze swojego piękna, zabytków, cukierni i możliwości
spędzania wolnego czasu nad Dunajem. Miasto zwane jest
kulturalną stolicą Europy – i nie bez powodu! Znane jest z pałacu
Schönbrunn, pałacu Belwederskiego, średniowiecznych uliczek i
barokowych placów oraz muzyki Mozarta, Beethovena, Straussa i
Schuberta. Uczymy się w budynku zlokalizowanym blisko centrum
miasta, w wiedeńskiej dzielnicy ambasad. Do dyspozycji studentów
jest multimedialna biblioteka, bezpłatny dostęp do Internetu oraz
kafeteria.

Wiedniu

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:

Kurs super intensywny:

Kurs biznesowy:

Rodzina:

Apartamenty:

Rezydencja studencka:

20 lekcji / tyg. + 5 lekcji kulturoznawstwa
20 lekcji / tyg. + 10 lekcji w mini grupie +5

lekcji kulturowych
20 lekcji / tyg. + 10 lekcji

indywidualnych + 5 lekcji kulturowych
20 lekcji / tyg. + 10 lekcji kursu biznesowego +

5 lekcji kulturowych

Kursy przygotowujące do egzaminów
Kursy dla nauczycieli
Kursy One-to-One
Kurs muzyczny połączony z grą na instrumencie
Kurs połączony z pracą (na zapytanie w biurze)

Turnusy: sobota/niedziela - sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe, łazienka dzielona z domownikami
Bez wyżywienia; możliwość dokupienia śniadań i obiadokolacji

(dostępne tylko w lipcu i sierpniu)
Pokoje 1-, 2-osobowe, wspólna kuchnia i łazienka
Serwis sprzątający raz w tygodniu
Lokalizacja 20-40 min. od szkoły publicznym środkiem transportu
Depozyt: 100 EUR, bez wyżywienia

(dostępne tylko w lipcu i sierpniu)
Pokoje 1-, 2-osobowe, depozyt: 100 EUR
Bez wyżywienia; możliwość dokupienia śniadań i obiadokolacji

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.2279 PLN

www.lingwista.com.pl 53

Wielkość grupy: maks. 12 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: AUSW 01Austria

Oferta specjalna! Rezydencja szkolna:
�
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Pokoje 1-, 2-osobowe, TV, radio, WiFi/WLAN
Wspólna łazienka i w pełni wyposażona kuchnia
Lokalizacja 10 minut od szkoły
Depozyt: 100 EUR
Bez wyżywienia; możliwość dokupienia śniadań i
obiadokolacji

Dodatkowe zajęcia są organizowane na miejscu i częściowo
płatne. Wliczone w cenę kursu atrakcje to wycieczki po mieście
i zwiedzanie Wiednia (studenci opłacają jedynie rachunki i
wejścia) oraz ciekawe wykłady szkolne o polityce, kulturze czy
rozrywce. Szkoła organizuje również mini-kursy walca
wiedeńskiego, wyjścia na karaoke, do pubu czy wspólne
gotowanie (np. Wienerschnitzel, Knödel oraz Kaiserschmarren
– czyli austriackie klasyki!). Dla chętnych – za dodatkową
opłatą – wyjścia do galerii, muzeów, na mecze i imprezy
sportowe, koncerty i wycieczki poza Wiedeń.

Kurs językowy: 25 lakcji / tyg.
Zakwaterowanie: w apartamencie lub u rodziny w pok.
2-os. bez wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki (wypożyczane)

Transport
Odbiór z lotniska

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Dowiedz się więcej:



Nicea
Nauka języka francuskiego w tym nadmorskim kurorcie odbywa się od 1976
roku. to gwarne miasto, w którym podziwiać można zarówno stare
budowle, jak i najnowszą architekturę. Jest wyjątkowo atrakcyjnym
miejscem do zwiedzania i spacerów. Słynie ze specyficznego mikroklimatu ze
względu na wzgórza, stanowiące naturalną ochronę przed wiatrem. Słońce
świeci tu przez około 300 dni w roku!

Lekcje prowadzone są zaledwie 10 minut spacerem od plaży Baie des Anges i
Starego Miasta. W budynku szkoły znajduje się 17 przestrzennych sal
lekcyjnych i darmowy dostęp do Internetu.

Nicea

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:

Kurs super intensywny:

Francuski + gotowanie:

Rodzina:

26 lekcji w tygodniu (rano, po południu)
26 lekcji w tygodniu (20 lekcji standardowych + 6

lekcji modułowych – do wyboru 3 moduły)
30 lekcji w tygodniu (20 lekcji

standardowych + 10 lekcji modułowych – do wyboru 5 modułów)

Szkolenia dla nauczycieli (FLE) • Kurs z elementami kultury francuskiej
• Kursy dla seniorów • Kursy biznesowe (z zakresu turystyki i
hotelarstwa, prawa, medycyny, dyplomacji) • Lekcje One-to-One •
Praktyki w Nicei • Kursy przygotowujące do studiowania i egzaminów
DELF i DALF (na zapytanie w biurze)

smakowita propozycja dla tych, którzy
pragną połączyć naukę języka ze zgłębianiem tajników francuskiej
kuchni. Kurs jest kombinacją standardowych zajęć z języka
francuskiego (20 lekcji w tygodniu) oraz nauki gotowania pod okiem
profesjonalnego szefa kuchni (8 godzin – 2 popołudnia w tygodniu).
Kursanci będą przygotowywać i degustować znakomite francuskie
przystawki, dania główne oraz desery.

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe (pokoje 2-osobowe
tylko dla osób podróżujących razem)
Łazienka dzielona z domownikami
Oddalona od szkoły do 30 minut
Same śniadania lub śniadania i obiadokolacje
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Cena za pełen pakiet od /1 tydz.2519 PLN

www.lingwista.com.pl 55

Wielkość grupy: maks. 12 osób
Wiek: od 17 lat

Kod oferty: FRN 01Francja

Dowiedz się więcej:

Rezydencja:

Hotel

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Klimatyzowane pokoje 1-, 2-osobowe z łazienkami
Do dyspozycji TV, aneks kuchenny z płytą grzewczą,
lodówką i mikrofalówką, dostęp do WiFi
Lokalizacja w samym centrum miasta, w pobliżu liczne
sklepy i supermarkety
Depozyt: 200 EUR
Bez wyżywienia

(na zapytanie w biurze)

Szkoła proponuje zwiedzanie Montpellier, wyjścia do teatrów i
muzeów, degustacje win i serów, wieczory filmowe, wizyty w
restauracjach. Szkoła oferuje wiele wycieczek jednodniowych,
m.in. do Aix-en-Provence, Nimes, Carcassonne i Avignon.
Studenci mają także możliwość uprawiania wielu sportów, jak
choćby szermierkę, jogę, kręgle, nurkowanie, eksplorację
jaskiń, squash, kajaki, tenis, czy tradycyjną pétanque (gra w
bule). W szkole można wypożyczać rowery.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: u rodziny
w pok. 2-os. ze śniadaniami
Ubezpieczenie KL/NNW /bagaż
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska
Materiały do nauki

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:



Paryż

Nauka w , prowadzona od 1986 roku, to niesamowite doświadczenie:
na kursie językowym możesz uczyć się francuskiego od native speakerów i
jednocześnie odkrywać jedno z najbardziej ekscytujących miast w Europie.
Ucz się słówek na ławkach nad Sekwaną albo wybierz się w rejs wodny,
podczas którego dowiesz się wielu interesujących rzeczy o architekturze
miasta. Dlaczego miał(a)byś nie spróbować kieliszka francuskiego wina
razem z nowymi znajomymi?

Uczymy się w centrum Paryża, w tzw. Course Rougemont. Zlokalizowani
jesteśmy przy małej i spokojnej ulicy, kilka kroków od Bulwaru Haussmanna.
Blisko szkoły znajduje się stacja metra Grands Boulevards. Do dyspozycji
studentów są sale lekcyjne ze sprzętem multimedialnym, sale komputerowe,
kafeteria, recepcja, pokój do nauki, biblioteka i Internet.

Paryżu

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Zajęcia popołudniowe:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:

Rodzina:

Apartamenty:

20 lekcji w tygodniu
30 lekcji w tygodniu

Kursy One-to-One (na zapytanie w biurze)

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe
Łazienka dzielona z domownikami
Lokalizacja ok. 20-25 minut od szkoły
Same śniadania lub śniadania + obiadokolacje

Pokoje 1-, 2-osobowe z podstawowym wyposażeniem
Wspólna łazienka i w pełni wyposażona kuchnia
Niektóre apartamenty posiadają również pralkę i telewizor
Oddalone ok. 15-20 minut od szkoły
Bez wyżywienia

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Program zajęć może
obejmować wspólne wyjścia do teatru, restauracji, kina, kabaretu, na
koncert czy do muzeum. W razie zainteresowania organizowane są
wspólne wyjścia na imprezę sportową lub na koncert. Na miejscu
dostępne są również wycieczki całodniowe, obejmujące m.in. Wersal,
zwiedzanie Paryża, rejs po Sekwanie. Dla chętnych organizujemy
wyjazdy poza miasto.
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Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

�

�

�

�

�

�

�

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: w apartamencie w pok. 2-os.
bez wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW/ bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki (wypożyczane)

Transport
Odbiór z lotniska/dworca

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.2159 PLN

www.lingwista.com.pl56

Wielkość grupy: maks. 12 osób
Wiek: od 18 lat

Kod oferty: FRP 02 Francja

Francuski

w najsłynniejszym

mieście mody,

kultury

i sztuki!

Dowiedz się więcej:



Tuluza
Kursy francuskiego w cieszą się niesłabnącym powodzeniem już od
23 lat! Ogromnym atutem jest lokalizacja kursów – prowadzone są w samym
centrum miasta, zaledwie 5 minut od głównego placu Capitol, w pięknym,
stylowym budynku. Do dyspozycji studentów są klimatyzowane sale i
interaktywne narzędzia służące do prowadzenia niestandardowych zajęć.
Zajęcia prowadzą dyplomowani i doświadczeni francuskojęzyczni lektorzy,
posiadający dyplomy FLE (nauczanie francuskiego jako języka obcego).
Charakteru kursom nadają niestandardowe umiejętności nauczycieli, którzy
do nauki wprowadzają elementy teatru, literatury francuskiej,
językoznawstwa i muzyki.

Tuluzie

Dostępne kursy:
Kurs standardowy:
Kurs standardowy plus:
Kurs intensywny:

Kurs kombinowany:

Kurs biznesowy:

Kurs z lekcjami gotowania:

Kurs francuski + wino:

Kursy niestandardowe:

23 lekcje w tygodniu
27 lekcji w tygodniu

32 lekcje w tygodniu

składa się z kursów grupowych rano i lekcji
indywidualnych po południu (lekcje indywidualne dostępne są w
wymiarze od 4 do 10 lekcji tygodniowo). Ta opcja jest idealna dla osób,
którzy przebywają tylko przez krótki czas w Tuluzie; dla osób, które
przygotowują się do specjalistycznych egzaminów oraz tych, którzy
muszą nauczyć się specjalistycznej terminologii w danym zawodzie.

przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów i
profesjonalistów pracujących w dziedzinie zarządzania, finansów,
marketingu, sprzedaży, prawa lub administracji. Ten kurs języka
francuskiego koncentruje się na komunikacji w świecie dzisiejszego
biznesu. Program, słownictwo i ćwiczenia sytuacyjne pomogą
wzmocnić umiejętność mówienia i pisania w języku francuskim w
sytuacjach związanych z pracą.

lekcje gotowania prowadzone są przez
doświadczo-nych kucharzy specjali-zujących się w dziedzinie sztuki
kulinarnej. W grupach uczy się maksymalnie 5 studentów.

kurs intensywny języka francuskiego rano,
po południu warsztaty z zakresu wiedzy o winie.

Lekcje one-to-one
Kurs języka francuskiego handlowego
Program au-pair
Przygotowanie do egzaminów z języka francuskiego (DELF, DALF)

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Program popołudniowy:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Rodzina:

Dodatkowe opcje
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Pokoje 1-, 2-osobowe
Łazienka dzielona z domownikami
Transfer z lotniska/dworca w cenie
Śniadania i obiadokolacje

na zapytanie w biurze: studio 1-, 2-
osobowe, apartament rodzinny, hotel

Tuluza obfituje w warte odwiedzenia miejsca i zabytki, m.in.
istniejący od czterech wieków Théâtre du Capitole, Bazylika St
Sernin – jeden z największych i najpiękniejszych kościołów we
Francji, Katedra St. Etienne, ogród Compans-Caffarelli – wielki
park i ogród japoński w jednym czy Cité de l'Espace –
kosmiczny park naukowy, w którym znajdziemy modele rakiet
i sztucznych satelitów!

Kurs językowy: 23 lekcje / tyg.
Zakwaterowanie: u rodziny
w pok. 2-os. bez wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki
Odbiór z lotniska

Transport

Cena za pełen pakiet od /2 tyg.3309 PLN

www.lingwista.com.pl

Wielkość grupy: maks. 12 osób
Wiek: od 17 lat

Kod oferty: FRT 04Francja

Dowiedz się więcej:

57



Montpellier

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:
Kurs biznesowy:

Rodzina:

Rezydencja szkolna:

20 lekcji w tygodniu
30 lekcji w tygodniu
20 lekcji standardowych + 10 lekcji biznesowych

(minimalny poziom: średnio-zaawansowany)

Kursy przygotowujące do egzaminów DELF i DALF • Kursy mieszane –
grupowe + lekcje, w czasie których skoncentrować się można na:
wymowie, pisaniu, specjalistycznym słownictwie czy umiejętności
prezentacji lub negocjacji w języku francuskim (na zapytanie w biurze)

Turnusy: niedziela-sobota

Pok. 1-, 2-osobowe (pok. 2-os. dla podróżujących razem)
Łazienka dzielona z domownikami
Lokalizacja do 30 minut od szkoły
Transfer z lotniska lub dworca zapewniony przez rodzinę goszczącą
pod warunkiem przyjazdu w godz. 9.00-22.30.
Same śniadania lub śniadania i obiadokolacje

Pokoje 1-, 2-osobowe
Prywatna łazienka i wspólna kuchnia
Darmowe WiFi
Lokalizacja 5-10 minut spacerkiem od szkoły
Pokoje sprzątane są raz na tydzień
Depozyt za rezydencję: 250 Euro
Bez wyżywienia

�

�

�

�
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Cena za pełen pakiet od /1 tydz.2199 PLN

www.lingwista.com.pl58

Wielkość grupy: maks. 10 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: FRM 05 Francja Montpellier to południowe, francuskie miasto z długimi tradycjami
uniwersyteckimi. Zajęcia prowadzone są tutaj bez przerwy już 15 lat
– w najpiękniejszym zakątku miasta, w renesansowej rezydencji z
pięknym holem. Studenci uczą się w przestronnych,
klimatyzowanych salach, wyposażonych w najnowszy sprzęt –
telewizory, odtwarzacze CD i komputery. W szkole jest bezpłatny
dostęp do WiFi.

Urocze miasto z klimatem

południowej Francji!

Pokój na kampusie:

Apartamenty:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1-osobowy z prywatną łazienką

Pokoje 1-4-osobowe, wieloosobowe tylko dla osób
podróżujących razem
Studio z łazienką, do dyspozycji TV i kuchnia

Szkoła proponuje zwiedzanie Montpellier, wyjścia do teatrów i
muzeów, degustacje win i serów, wieczory filmowe, wizyty w
restauracjach. Szkoła oferuje wiele wycieczek jednodniowych,
m.in. do Aix-en-Provence, Nimes, Carcassonne i Avignon.
Studenci mają także możliwość uprawiania wielu sportów, jak
choćby szermierkę, jogę, kręgle, nurkowanie, eksplorację
jaskiń, squash, kajaki, tenis, czy tradycyjną pétanque (gra w
bule, popularna szczególnie na południu Francji). W szkole
można wypożyczać rowery.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: na kampusie w pok. 1-os.
beż wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW /bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki

Transport
Odbiór z lotniska

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:



Montreal

Nauczanie języka francuskiego i angielskiego w ma tradycję już
ponad 40-letnią! Studenci mogą czerpać pełnymi garściami z możliwości,
jakie daje to słynne portowe, kanadyjskie miasto, położone nad rzeką
Świętego Wawrzyńca w prowincji Quebec. Lokalizacja w centrum miasta
sprawia, że na wyciągnięcie ręki dostępne są główne atrakcje oraz liczne
restauracje i sklepy. Do dyspozycji studentów jest bezpłatny Internet,
świetlica, biblioteka oraz przestronny pokój studencki ze sprzętem
kuchennym.

Montrealu

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:
Kurs superintensywny:
Francuski do pracy:

Rodzina:

Rezydencja:

Apartament:

20 lekcji w tygodniu
24 lekcje w tygodniu

30 lekcji w tygodniu
30 lekcji w tygodniu

Kursy przygotowawcze do egzaminów DELF
Kursy francuskiego i angielskiego akademickiego
Kursy dwujęzyczne (angielski + francuski)
Kursy francuskiego biznesowego: 24 lekcje w tygodniu
Kursy One-to-One (na zapytanie w biurze)

Turnusy: sobota-sobota

Pokoje 1-osobowe
W odległości do 60 minut jazdy komunikacją miejską od szkoły
Pokój z własną łazienką i Internetem (za dodatkową opłatą)
Śniadania i obiadokolacje

Pokoje 1-osobowe
Wspólna łazienka
Bez wyżywienia

Pokój 1-, 2-osobowy
Bez wyżywienia

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Program
obejmuje m.in. wycieczki całodniowe i weekendowe, wyjścia
do kina, teatru, grę w kręgle. Montreal, jako drugie największe
miasto Kanady i największe w prowincji, ma do zaoferowania
mnóstwo atrakcji – zaczynając od licznych muzeów, galerii
sztuki, kin i teatrów, poprzez uciechy dla podniebienia (bary,
puby i restauracje serwują niesamowitą mieszankę smaków
francuskich i rdzennie amerykańskich oraz kuchnię wielu
narodów świata, których przedstawiciele osiedli w Montrealu),
a kończąc na atrakcjach „wielkomiejskich”: światowej klasy
dyskotekach, butikach i galeriach handlowych.
Montreal jest też doskonałą bazą wypadową do wschodnich
prowincji kraju, do Quebecu i Toronto, oraz do północno-
wschodnich stanów USA z Nowym Jorkiem na czele.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: u rodziny w pok. 1-os.
z 2 posiłkami dziennie
Ubezpieczenie: KL/NNW/NWS/bagaż
Materiały do nauki
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska

�

�

�

�

�

�

�

Cena za pełen pakiet od /2 tyg.4959 PLN
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Wielkość grupy: maks. 15 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: KAM 01Kanada

Atrakcje Kanady i USA

na wyciągnięcie ręki!

Dowiedz się więcej:



MEKSYK:

KUBA:

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Zajęcia popołudniowe:

Dostępne kursy:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:

Rodzina:

Rezydencja/apartamenty:

Kurs part-time:
Kurs standardowy:
Kurs intensywny:

20 lekcji w tygodniu
30 lekcji w tygodniu

Kurs gotowania – m.in. nauka przyrządzania chili-con-carne! (na zapytanie)

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe
Lokalizacja ok. 5-25 minut od szkoły i 5-15 minut od plaży
Same śniadania

Klimatyzowane pokoje 1-, 2-osobowe w budynku szkoły
Na wyposażeniu pokoi łazienka i aneks kuchenny, telewizja kablowa, sejf
Sprzątane codziennie
Do dyspozycji basen, bar, restauracja, biblioteka, patio, spa oraz
wypożyczalnia samochodów
Bez wyżywienia

Po zajęciach można korzystać z krystalicznie czystych wód Morza Karaibskiego,
długich plaż, tropikalnego klimatu i atmosfery oraz zwiedzać najbliższe okolice.
Program organizowany na miejscu obejmuje wycieczki pół- i całodniowe np. do
Chichén Itzá, Coba, Cancun oraz wyjścia do kina, zajęcia sportowe, naukę salsy.

10 lekcji tygodniowo
20 lekcji tygodniowo

30 lekcji tygodniowo

�

�

�

�

�

�

�

�

Kursy niestandardowe:

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Hiszpański i salsa: kurs standardowy + 10 lekcji tańca

Turnusy: niedziela-sobota

Lokalizacja w 2-piętrowych bungalowach, w otoczeniu basenów,
restauracji i pięknych ogrodów
Pokoje 1-, 2-osobowe z tarasem lub balkonem i wspólną łazienką
(dla maks. 4 osób)
W każdym apartamencie salon z aneksem kuchennym
wyposażonym w lodówkę, piekarnik, kuchenkę mikrofalową,
ekspres do kawy, opiekacz i zastawę
Apartamenty z 1 sypialnią na zapytanie
Bez wyżywienia

Na miejscu organizujemy kursy tańca (Salsa, Tango, Reggaeton,
Merengue, Bachata – 10 lekcji/tyg.) z prywatnym kubańskim
partnerem do tańca i certyfikatem uczestnictwa w kursie. Dostępne są
także kursy gry na bębnach (3 style kubańskie: Rumba, Son, Cha Cha
Cha oraz różne rodzaje Bolero – 10 lekcji/tyg.) z nauczycielem oraz
certyfikatem uczestnictwa w kursie.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg. (Meksyk)
Zakwaterowanie: w apartamencie
w pok. 2-os. bez wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki (wypożyczane)

Transport
Odbiór z lotniska

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Apartamenty comfort:
�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1056 PLN
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Wielkość grupy: maks. 10 osób
Wiek: od 18 lat

Kod oferty: MEP 01 / KUH 01
Meksyk

Hawana

to ogromna różnorodność, karaibskie plaże, kultura Majów i rytmy
Marimba! Uczymy się w Playa del Carmen, na Calle Norte, niedaleko oceanu i w
pobliżu słynnej Quinta Avenida. Do dyspozycji studentów są klimatyzowane sale,
pokój wypoczynkowy z Internetem, biblioteka oraz piękny ogród. Na terenie
kampusu znajduje się restauracja oraz bar. Budynek szkoły łączy w sobie
tradycyjne elementy architektury meksykańskiej z nowoczesnymi
udogodnieniami, takimi jak basen i centrum fitness.

to zapierający dech w piersiach, najpiękniejszy ośrodek kulturowy Kuby,
pełen kolorów i muzyki. Hiszpańskiego uczy się tutaj już 13 lat. Budynek jest
zlokalizowany w pięknej, nadmorskiej dzielnicy Miramar, najmłodszej na
zachodnim wybrzeżu miasta, tuż obok plaży. Tę część stolicy Kuby uważa się za
najbardziej elegancką. Do dyspozycji studentów są klimatyzowane sale lekcyjne z
wyposażeniem audiowizualnym, kącik komputerowy z Internetem, lobby oraz
kawiarenka.

Meksyk, Kuba

Playa del Carmen
Hawana

Meksyk:
Dowiedz się więcej:

Kuba:



Barcelona, Granada
Madryt, Marbella

całej szkoły dostępna jest bezprzewodowa sieć WiFi. Do dyspozycji studentów
jest świetlica, w której można oglądać telewizję, czytać książki lub słuchać
muzyki.

Zajęcia odbywają się w śródmieściu, w dzielnicy uniwersyteckiej,
zaledwie 5 minut dr przy stacjach metra San Bernardo i
Arguelles. Dwupiętrowy efektowny budynek szkoły posiada 40 klimatyzowanych
sal lekcyjnych, wyposażonych w sprzęt audio-wizualny, salę komputerową z
bezpłatnym dostępem do Internetu, nowoczesną bibliotekę, pokój nauczycielski i
wypoczynkowy hol dla studentów oraz patio. Na terenie całej szkoły dostępna
jest bezprzewodowa sieć WiFi.

Lekcje prowadzone są w centrum, zaledwie 5 minut drogi od plaży i
promenady. Szkoła wyposażona jest w 17 klimatyzowanych sal lekcyjnych ze
sprzętem audio-wizualnym, salę komputerową z bezpłatnym dostępem do
Internetu, bibliotekę, czytelnię, pokój do nauki, pokój dla studentów i duży taras.
Na terenie całej szkoły dostępna jest bezprzewodowa sieć WiFi.

Sale lekcyjne znajdują się w samym centrum miasta, 5 minut drogi
od Plaza Mayor i Salamanca Square. Szkoła wyposażona jest w 30 sal lekcyjnych,
salę komputerową z bezpłatnym dostępem do Internetu, salę wykładową,
wypoczynkowy hol dla studentów i piękne patio. Na terenie całej szkoły dostępna
jest bezprzewodowa sieć WiFi.

Kursy odbywają się w jednej z najlepszych dzielnic miasta w typowo
andaluzyjskim stylu, w historycznej dzielnicy żydowskiej, tuż obok Katedry,
Alcazar i miejskiego ratusza. Posiada 14 klimatyzowanych sal lekcyjnych, salę
multimedialną oraz patio na dachu szkoły. Na terenie całej szkoły dostępna jest
bezprzewodowa sieć WiFi. Budynek jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.

Madryt:

Marbella:

Salamanka:

Sewilla:

ogi od Plaza de España,

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:

24 lekcji w tygodniu
30 lekcji w tygodniu + 5 lekcji kultury

hiszpańskiej

Istnieje możliwość odbycia jednego kursu w wielu
lokalizacjach jednocześnie – można rozpocząć kurs w jednym
mieście, a następnie kontynuować go w innym bez
dodatkowych opłat – nawet kilkaset kilometrów dalej!

Kursy przygotowujące do egzaminu DELE (Barcelona,
Granada, Madryt, Salamanka, Sewilla, Walencja)
Kursy One-to-One
Kursy specjalistyczne One-to-One
Kursy hiszpańskiego z lekcjami śródziemnomorskiej kuchni
(Barcelona, Salamanka)
Kursy biznesowe (Barcelona, Madryt, Sewilla, Walencja)
Kursy dla nauczycieli (Barcelona, Madryt, Sewilla,
Walencja)
Kursy dla seniorów (Marbella, Teneryfa)
Kursy hiszpańskiego z lekcjami flamenco lub salsy (Madryt,
Marbella, Sewilla, Granada)
Kursy hiszpańskiego z kuchnią hiszpańską (Barcelona)
Kursy hiszpańskiego z wędrówkami pieszymi na Teneryfie
Kursy hiszpańskiego z tenisem lub golfem (Marbella)
Kursy hiszpańskiego z nurkowaniem (w systemie PADI –
Teneryfa)
Kursy bożonarodzeniowe (Barcelona, Granada, Madryt,
Salamanka, Sewilla, Walencja, Teneryfa)
Kursy dla dzieci i młodzieży (na zapytanie w biurze)
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Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1159 PLN
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Wielkość grupy: maks. 10-12 osób
Wiek: od 17 lat (Teneryfa), od 14 lat (pozostałe miasta)

Kod oferty: HI 01 Hiszpania
Barcelona:

Granada:

Lekcje odbywają się w samym centrum miasta, w pobliżu stacji
metra Rocafort i placu Espanya, niedaleko ”La Rambla”, najbardziej
dynamicznego bulwaru w Barcelonie. Szkoła znajduje się w
czterokondygnacyjnym budynku, otoczonym rozległym terenem i pięknymi
tarasami. Posiada 50 sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt audiowizualny,
salę komputerową z bezpłatnym dostępem do Internetu, bibliotekę i salę
konferencyjną. Na terenie całej szkoły dostępna jest bezprzewodowa sieć
WiFi, klimatyzacja oraz ogrzewanie.

Kursy prowadzone są w centrum miasta, tuż przy najważniejszych
zabytkach Granady, czyli Alhambra i Albayzín – obiektów wpisanych na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Szkoła wyposażona jest w klimatyzowane
sale lekcyjne, salę komputerową, pokój dla studentów, recepcję. Na terenie

Barcelona: Granada: Madryt: Marbella:
Dowiedz się więcej:



Salamanka, Sewilla
Walencja, Teneryfa

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Zajęcia popołudniowe:

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe
Łazienka dzielona z domownikami
Do dyspozycji pralka
Lokalizacja ok. 10-30 minut od szkoły
Śniadania i obiadokolacje, możliwość
dokupienia obiadów (na zapytanie w biurze)

Pokoje 1-, 2-osobowe w pełni wyposażone
Wspólna kuchnia i łazienka
Do dyspozycji TV i pralnia
Depozyt: 150 EUR
Bez wyżywienia

Pokoje 1-4-osobowe
Prywatna łazienka, w pełni wyposażona kuchnia
Sprzątanie raz w tygodniu w cenie
Dostęp do internetu i wszelkie opłaty za media wliczone

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Program obejmuje m.in.:
wycieczki półdniowe, wyjścia do muzeów, zwiedzanie miast,
hiszpańskie wieczory filmowe, lekcje tańca, pikniki, grill, zajęcia
sportowe. Dobór zajęć pozalekcyjnych uwarunkowany jest
miejscowością, w której odbywa się kurs. Miasta takie jak Barcelona
czy Madryt dają ogromne możliwości zajęć i wycieczek kulturalnych:
zwiedzania zabytków, odwiedzin w galeriach i muzeach czy znanych

Rodzina:

Mieszkania studenckie:

Prywatne apartamenty premium:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

atrakcjach turystycznych. Miejscowości nadmorskie, takie jak
Majorka czy szkoła na Teneryfie oferują w dużej mierze
wycieczki i zajęcia pozalekcyjne oparte na bazie turystyczno-
rekreacyjnej okolicy, organizując wycieczki do parków
wodnych czy parków rozrywki.

Kurs językowy: 12 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: w apartamencie
w pok. 2-os. bez wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska
Materiały do nauki

�

�

�

�
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Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

www.lingwista.com.pl 63

Kod oferty: HI 01
Walencja:

Teneryfa:

Lekcje prowadzone są tuż przy Uniwersytecie, 20 minut od
centrum miasta i plaży, w pobliżu licznych stacji metra i przystanków
autobusowych. Budynek szkoły wyposażony jest w 24 klimatyzowane sale
lekcyjne, salę komputerową z bezpłatnym dostępem do Internetu, bibliotekę,
kafeterię i duży ogród. Na terenie całej szkoły dostępna jest bezprzewodowa
sieć WiFi.

Zajęcia odbywają się w budynku 5 minut spacerem od plaży
Martianez, w centrum miasta. Szkoła wyposażona jest w 7 sal lekcyjnych ze
sprzętem multimedialnym, recepcje, pokój dla nauczycieli, świetlicę z TV oraz
bibliotekę. Na terenie szkoły dostępna jest bezprzewodowa sieć WiFi.

Hiszpania

Walencja:

Teneryfa:
Dowiedz się więcej:

Salamanka:

Sewilla:



Rzym
Skosztuj włoskich lodów na Piazza Navona! Podziwiaj obrazy sławnych
artystów, wybierz się na spacer od Schodów Hiszpańskich do słynnej
Fontanny di Trevi. Zobacz Kaplicę Sykstyńską Michała Anioła i inne zabytki
Watykanu. Program języka włoskiego w jest inwestycją w Twoją
przyszłość, a udział w nim daje szansę na odwiedzenie unikalnych miejsc,
zdobycia doświadczenia i nawiązania nowych znajomości. Odwiedź jedno z
najbardziej fascynujących miast na świecie, w którym za każdym rogiem
kryje się coś nowego!

Rzymie

Włoskiego w uczy się już ponad 28 lat. Studenci mogą cieszyć
się rewelacyjną lokalizacją niedaleko Placu Św. Piotra, w pięknej
dzielnicy, naprzeciwko Piazza del Popolo – czyli w najsłynniejszej części
zabytkowego Rzymu! Do dyspozycji studentów jest pokój
multimedialny z dostępem do Internetu, także przez WiFi, pokój
studencki z DVD i wypożyczalnią filmów, biblioteka, kafeteria i kuchnia.

20 lekcji w tygodniu, minimum 2 tygodnie
30 lekcji w tygodniu

Kursy One-to-One (na zapytanie w biurze)

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-, 2-osobowe
Łazienka dzielona z domownikami
Lokalizacja ok. 10-30 minut od szkoły
Same śniadania

Pokoje 1-, 2-osobowe
W pełni wyposażona, wspólna kuchnia i łazienka
Lokalizacja ok. 10-20 minut od szkoły
Bez wyżywienia

Rzymie

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:

Rodzina:

Apartamenty standard:

�

�

�

�

�

�

�

�

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.2156 PLN
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Wielkość grupy: maks. 10 osób
Wiek: od 18 lat

Kod oferty: WŁR 01 Włochy

Apartamenty comfort:
Pokoje 1-2-osobowe o wyższym standardzie (pokoje 2-
osobowe tylko dla osób podróżujących razem)
W pełni wyposażona, wspólna kuchnia i łazienka
Lokalizacja ok. 10-20 minut od szkoły
Depozyt: 50 EUR
Bez wyżywienia

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. W większości
oparte są o atrakcje i niesamowite możliwości oferowane przez
Rzym. Program obejmuje wycieczki całodniowe, wyjścia do
kina, teatru, muzeów, zwiedzanie Rzymu, zajęcia kulinarne.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: w apartamencie w pok. 2-os.
bez wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Materiały do nauki
(wypożyczane)
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska
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Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Dowiedz się więcej:



Florencja
Mediolan

Florencja i Mediolan to najpiękniejsze włoskie miasta, tętniące życiem i
handlem – tak jak przed wiekami, gdy zamieszkiwali je antyczni Rzymianie.
Od wieków znane jako centra mody i kultury, są punktami na mapie Włoch,
które trzeba odwiedzić. Zabytki i klimat miejsca to niejedno, co przyciąga
turystów - to sława i prestiż miejsc, które zapamiętuje się na całe życie.

– tutaj tradycja nauczania j. włoskiego sięga 1976 roku. Uczymy
się w centrum miasta, w pięknym XIX-wiecznym budynku, w którym znajdują
się w pełni wyposażone, klimatyzowane sale lekcyjne oraz ogród. Dostępny
jest także bezpłatny Internet.

– w tym mieście przyjmujemy studentów już 24 lata. Uczymy się w
centrum miasta, na głównej handlowej ulicy Corso Buenos Aires. Do
dyspozycji studentów są w pełni wyposażone, klimatyzowane sale lekcyjne,
ogród oraz bezpłatny dostęp do Internetu.

Florencja

Mediolan

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Uwaga: minimalna rezerwacja 2 tygodnie!

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:
Kurs intensywny Plus:
Kurs włoskiego z gotowaniem:
Kurs włoskiego z warsztatami artystycznymi:

Florencja:

Mediolan:

Rodzina:

Mieszkanie:

20 lekcji/tyg.
30 lekcji/tyg.

20 lekcji/tyg. + 10 lekcji One-to-One
20 lekcji/tyg. + 6 zajęć gotowania/tyg.

20 lekcji/tyg. + 8
zajęć/tyg. prowadzonych przez specjalistów (Uwaga: minimum 4
tygodnie; minimalny poziom włoskiego podstawowy; do wyboru:
projektowanie wnętrz, projektowanie kreacji, fotografia, malarstwo).

kursy One-to-One • programy dla 50+ • kursy z historią
sztuki • przygotowanie do studiów we Włoszech • staże (minimum 8
tygodni).

kursy One-to-One • kursy One-to-One biznesowe • kurs
języka włoskiego połączony z kursem projektowania strojów
(minimum 4 tygodnie) • staże (na zapytanie w biurze).

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-, 2-os. (pokoje 2-os. dla podróżujących razem)
Łazienka dzielona z domownikami
Lokalizacja ok. 15-30 minut od szkoły
Depozyt: 100 EUR
Bez wyżywienia, same śniadania lub śniadania+obiadokolacje

Dzielone z innymi kursantami, minimalny wiek: 18 lat
Pokoje 1-os. (pokoje 2-os. dla podróżujących razem)
Mieszkania składają się z 3-5 sypialni, kuchni i łazienki
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Cena za pełen pakiet od /2 tyg.3369 PLN
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Wielkość grupy: maks. 10 osób
Wiek: od 16 lat (Florencja), od 18 lat (Mediolan)

Kod oferty: WŁF 01 / WŁM 01Włochy
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�

Lokalizacja ok. 15-30 minut od szkoły
Depozyt: 100 EUR
Bez wyżywienia

Oparte są o bazę rekreacyjną, turystyczną, kulturalną i
sportową poszczególnych miast oraz o atrakcje, które znajdują
się w pobliżu. Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu.

Program obejmuje m.in.: wycieczki w weekendy
do Rzymu, Wenecji, Werony, do Pizy i winnicy w Chianti,
zajęcia sportowe, zwiedzanie Florencji, wieczory filmowe,
wieczorne wyjścia o charakterze kulturalno-rozrywkowym.

Program obejmuje m.in.: wycieczki całodniowe w
weekendy, zwiedzanie Mediolanu, wyjścia do galerii, muzeów,
na koncerty, wieczory filmowe i wieczorne wyjścia o
charakterze kulturalno-rozrywkowym.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie:
u rodziny lub w mieszkaniu
w pok. 2-os. bez wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska

Florencja:

Mediolan:

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Dowiedz się więcej:
Florencja:

Mediolan:



Rabat
Rabat, ze swoją architekturą, wysokimi murami, bliskością oceanu i
afrykańskim klimatem sprawi, że poczujesz się absolutnie wyjątkowo w tym
arabskim świecie. Jest to świetne miejsce na naukę zarówno języka
arabskiego, jak i francuskiego.

Uczymy się w centrum językowym zbudowanym w arabskim klimacie w
połączeniu z nowoczesną architekturą. Do dyspozycji studentów są
klimatyzowane sale, komputery z dostępem do Internetu, biblioteka, pokój
do nauki i ogród z tarasem, z którego rozpościera się zapierający dech w
piersiach widok na Pałac Królewski!

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:
Kurs superintensywny:

Rodzina:

Rezydencja szkolna:

20 lekcji w tygodniu
30 lekcji w tygodniu

40 lekcji w tygodniu

Kursy One-to-One (na zapytanie w biurze)
Kursy biznesowe (30 lekcji w tygodniu)
Kursy przygotowujące do egzaminów

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-osobowe w starannie wyselekcjonowanych rodzinach
arabskich
Lokalizacja w odległości ok. 20-30 minut od szkoły
Pokoje sprzątane są raz w tygodniu
Śniadania i obiadokolacje, serwowane halal – czyli zgodnie z
zaleceniami religijnymi (np. brak wieprzowiny). Podczas Ramadanu
uczniowie szkoły otrzymują posiłek po zmierzchu. Bardzo prosimy o
zwrócenie uwagi na fakt, że także osoby nie wyznające Islamu
muszą dostosować się do bardzo restrykcyjnie przestrzeganego
miesiąca postu. Jedzenie dostępne jest przed wschodem słońca i po
jego zachodzie, sklepy, bary i restauracje w ciągu dnia są
zamknięte. Należy również wstrzymać się od ostentacyjnego
spożywania napojów, zwłaszcza na ulicy i w miejscach publicznych.

Pokoje 1-, 2-osobowe
Lokalizacja ok. 3 km od szkoły
Część pokoi posiada własne łazienki i aneksy kuchenne
(z lodówką i kuchenką)
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Dostępny pokój do nauki, przestronny hall i kawiarnia
Pokoje są sprzątane dwa razy w tygodniu, pościel i
ręczniki są zapewnione
Zgodnie z kulturą arabską, kobiety i mężczyźni nie mogą
być zakwaterowani w tym samym budynku
Same śniadania (pon.-pt.)

(na zapytanie w biurze): hotel

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Program
obejmuje zajęcia typowo miejskie, m.in. gry w kręgle, golfa,
łyżwy, wyjście do kina, na koncert czy wspólne zwiedzanie,
wyjścia do muzeum czy galerii sztuki, jak również gry
zespołowe czy jazdę konną. W weekendy organizowane są
całodniowe wycieczki do Szalla, Meknes, Fezu czy Marakeszu.
Serdecznie polecamy odwiedzenie tych miast, zwanych
również „cesarskimi”, które ze względu na swe piękno
nazywane są Perłami Maghrebu. W trakcie Ramadanu
podróżowanie po kraju może być nieco utrudnione, jak i liczba
zajęć pozalekcyjnych może zostać ograniczona.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg.
Zakwaterowanie: w apartamencie,
w pok. 2-os. bez wyżywienia
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki (wypożyczane)

Transport
Odbiór z lotniska

Dodatkowe opcje

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1496 PLN
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Wielkość grupy: maks. 12 osób
Wiek: od 18 lat

Kod oferty: MAR 01Maroko

Dowiedz się więcej:



Moskwa, Ryga
St. Petersburg

łazienka, pralka, telewizor
Bez wyżywienia

(na zapytanie):
Prywatny apartament, hotel

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Część zajęć jest
wliczona w cenę, w tym zwiedzanie miasta, wieczorek
zapoznawczy, projekcje filmów, wspólne spacery po Sankt
Petersburgu, Moskwie lub Rydze. W czasie takich spacerów
chętni mają możliwość na własny koszt zwiedzić wybrane
atrakcje. Petersburg, Moskwa i Ryga dają ogromne
możliwości zagospodarowania wolnego czasu. Ogrom
zabytków i muzeów zadowoli osoby zainteresowane historią i
sztuką; różnorodność lokali, pubów i dyskotek będzie atutem
dla młodzieży, a mnogość imprez sportowych z pewnością
ucieszy fanów wielu dyscyplin.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg. (w Rydze)
Zakwaterowanie: u rodziny w pokoju 1-os. ze śniadaniami
Ubezpieczenie KL/NNW/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki

Transport
Odbiór z lotniska
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Dodatkowe opcje

Zajęcia popołudniowe

Cena obejmuje

Dodatkowo płatne:

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Uwaga! Rezerwacja minimum 2 tygodnie!
22 lekcje w tygodniu

27 lekcji w tygodniu

Kursy przygotowujące do egzaminów 1 (TRKI-1) i
) - oficjalnych egzaminów certyfikowanych przez

Rosyjskie Ministerstwo Edukacji
Kursy One-to-One - lekcje indywidualne. Program takiego kursu jest
określony przez samego studenta i omówiony na początku zajęć.
Kursy w mini grupach – dostępne 3 moduły z zakresu języka
rosyjskiego w biznesie, rosyjskiej literatury lub muzyki (na zapytanie w
biurze).

Turnusy: niedziela-niedziela

Pokoje 1-, 2-osobowe
Łazienka dzielona z domownikami (możliwa prywatna łazienka)
Uwaga! Dojazd do szkoły może zająć nawet do 60 minut w Moskwie,
30-40 minut w Sankt Petersburgu i do 50 minut w Rydze!
Same śniadania lub śniadania + obiadokolacje (w weekendy
dodatkowo lunche)

Pokoje 1-osobowe
Mieszkania dzielone z kursantami z innych krajów (pokoje 2-
osobowe dla osób podróżujących razem)
Do dyspozycji kursantów w pełni wyposażona, wspólna kuchnia i

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:

Rodzina:

Mieszkanie:

ТБУ (TBU), ТРКИ-
ТРКИ-2 (TRKI-2
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Cena za pełen pakiet od /2 tyg.4479 PLN
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Wielkość grupy: maks. 8-12 osób
Wiek: od 16 lat

Kod oferty: ROM 01 / ROS 01 / ŁOR 01 Rosja
W kursy są prowadzone w centralnej części miasta, niedaleko stacji
kolejowej Belorusskaya. Do dyspozycji są nowocześnie wyposażone sale
lekcyjne oraz komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu.
W uczymy się w XIX-wiecznym budynku, zlokali-
zowanym w przepięknym, historycznym centrum miasta. Do dyspozycji
studentów jest biblioteka, kafeteria, stanowiska z bezpłatnym dostępem do
Internetu stacjonarnego i bezprzewodowego.
W szkoła położona jest na jednym z miejskich bulwarów, tuż obok
głównego dworca kolejowego i Opery Narodowej. Wystarczy przejść na drugą
stronę małego kanału dzielącego bulwar, aby znaleźć się na ryskiej starówce,
wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO! Klasy zlokalizowane są
w historycznym budynku wyposażonym w najnowocześniejsze technologie,
salon wypoczynkowy, salę komputerową i bezpłatne WiFi. W tym samym
budynku znajdują się mieszkania studenckie.

Moskwie

Sankt Petersburgu

Rydze

St. Petersburg:

Moskwa:
Dowiedz się więcej:

Ryga:



Pekin, Tokio

Pekin:

Tokio:

Dostępne kursy:

Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Zajęcia popołudniowe:

Dostępne kursy:

Uwaga: minimalna rezerwacja 2 tygodnie!
20 lekcji tygodniowo

30 lekcji tygodniowo

Kursy One-to-One • Kursy z gramatyki i konwersacji • Kurs
malowania • Kurs Tai-Chi (na zapytanie w biurze)

Turnusy: niedziela-sobota

Pok. 1-4-os. (pok. 2-os. dla podróżujących razem), wyposażone
w TV, klimatyzację, telefon, czajnik
Lokalizacja ok. 15-30 minut drogi od szkoły
Do dyspozycji: bar, restauracja, pralnia, Internet
Depozyt: 20 USD
Śniadania (cały tydzień) i obiadokolacje (pon.-pt.)

Zajęcia są organizowane i płatne na miejscu. Program obejmuje
wycieczki pół- i całodniowe, m.in.: wyprawę na Wielki Mur Chiński, do
Świątyni Nieba, na grobowce dynastii Ming, wycieczkę do zakazanego
miasta, Hutong i Lamy, zajęcia sportowe, kursy Tai-Chi, chińskiej
kaligrafii i malarstwa.

22 lekcje w tygodniu. Uwaga: czas trwania
kursu: 10 tygodni!

16 lekcji w tygodniu (gramatyka i
konwersacja). Czas trwania kursu: 3 tygodnie.

Kurs standardowy:
Kurs intensywny:

Rezydencja:

Kurs standardowy:

Kurs wakacyjny intensywny:
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Cena za pełen pakiet od /1 tydz.1549 PLN
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Wielkość grupy: maks. 12 osób
Wiek: od 18 lat

Kod oferty: CHP 01 / JAT 01Chiny / Japonia

Dowiedz się więcej:

Bądź kolejną osobą oczarowaną kursem w , zainspirowaną do
odkrycia Chin. Języka w Pekinie uczy się już 9 lat. Nasza szkoła znajduje się w
Ogrodach Cesarskich, w budynku Pałacu Pekińskiego Wen Hua Gong,
otoczony Zakazanym Miastem. W pobliżu znajduje się Plac Tiananmen i
Wangfujing (słynna ulica handlowa). Uczymy się w klimatyzowanych salach.
Do dyspozycji jest stołówka, biblioteka, wydzielone miejsce z komputerami z
bezpłatnym Internetem, pokój wypoczynkowy, kawiarnia i restauracja.

, stolica położona na największej wyspie Japonii, przyciąga kulturą,
architekturą i bezkonkurencyjnością w każdej dziedzinie biznesu na tle całej
Japonii. To tutaj można skorzystać z największej na świecie sieci szybkich
kolei i dróg ekspresowych.
W Tokio japońskiego uczy się już 26 lat. Budynek położony jest na jednej z
najbardziej znanych ulic Tokio – Koubo, na której znajduje się znana
świątynia Kinryuji. Do dyspozycji studentów są klimatyzowane sale,
multimedialna biblioteka, Internet oraz kafeteria.

Pekinie

Tokio

Praktyczny kurs konwersacji:

Rodzina:

16 lekcji w tygodniu. Czas
trwania kursu: 4 tygodnie.

Kursy przygotowujące do egzaminu JLPT • Kursy One-to-One •
Kursy biznesowe • Kursy z zakresu gramatyki i konwersacji (na
zapytanie w biurze)

Turnusy: niedziela-sobota

Pokoje 1-os., łazienka dzielona z domownikami
Lokalizacja 60-90 minut od szkoły
Śniadania i obiadokolacje

Organizowane są i płatne na miejscu. W programie: wyjścia na
zawody sumo, wspólna wizyta w japońskich restauracjach,
degustacja sushi i owoców morza, nauka origami, ikebany, a
także wycieczki poza miasto (Osaka, Kioto). Nie zabraknie
również wspólnego zwiedzania miasta, jego zabytków, galerii
czy muzeów.

Kurs językowy: 20 lekcji/tyg. (w Pekinie)
Zakwaterowanie: w rezydencji w pok. 4-os. bez
wyżywienia
Certyfikat ukończenia kursu

Transport
Odbiór z lotniska
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Kursy niestandardowe:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Zajęcia popołudniowe:

Cena obejmuje:

Dodatkowo płatne:

Chiny:

Japonia:



Nauka w domu nauczyciela – kursy one-to-one

Jak wygląda nauka?

Najszybszy postęp w nauczaniu języków obcych osiągany jest
poprzez całkowite odizolowanie się od języka ojczystego. Taką
możliwość dają programy organizowane przez Home Language
International. Nauka odbywa się nie tylko podczas prywatnych lekcji z
nauczycielem, ale również w czasie wolnym czy podczas wspólnych
posiłków. Jest to niezwykle efektywna i naturalna metoda przyswajania
języka, zupełnie odmienna od tradycyjnych metod książkowych.
Nauka w domu nauczyciela została opracowana w 1979 r. Od tego
czasu co roku korzystają z niej tysiące osób z całego świata.
Organizacja, z którą współpracujemy, dysponuje bazą ponad 2 tysięcy
wysoko wykwalifikowanych nauczycieli na całym świecie.

U jednego nauczyciela nigdy nie mieszka więcej niż jeden uczeń,
chyba, że tak wybierze klient. Nie ma więc potrzeby dostosowywania
się do innych uczestników kursu, a nauka odbywa się w indywidualnym
tempie. Często nauczyciel i uczeń dobierani są na podstawie wspólnych
zainteresowań, takich jak piłka nożna czy wędkarstwo. Dlatego też
wielokrotnie nauka nie kończy się przy stole, a wspólne hobby pozwala
na lepszy kontakt i przyjacielskie stosunki.

Nauka u nauczyciela w domu jest odpowiednia dla wszystkich bez
względu na wiek. Chętnie wybierają ją osoby dorosłe, którym zależy na
bardzo szybkim tempie nauki i przyswajaniu materiału ogólnego i
specjalistycznego w naturalny sposób. Jest to również bardzo
popularna droga szkolenia biznesmenów, którzy dzięki temu mogą
swój cenny czas wykorzystać niezwykle efektywnie. Ten kurs jest
również lubiany przez osoby starsze, które niekoniecznie czują się
swobodnie w dużej grupie.

10, 15, 20 lub 25 lekcji tygodniowo. 1 lekcja trwa 60 minut.Kursy:

Lokalni organizatorzy:

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Program dodatkowy:

Transport:

Podczas pobytu każdy kursant podlega opiece lokalnych
organizatorów, którzy nie tylko kontrolują postępy w nauce,
ale również służą pomocą i radą. Można zadzwonić do nich z
każdym problemem wymagającym interwencji ze strony
szkoły.

Uczeń mieszka w domu nauczyciela, w pokoju 1-osobowym.
Łazienka dzielona jest z domownikami. W domu nauczyciela
zawsze mieszka tylko jeden kursant (wyjątkiem może być
wspólny wyjazd dwojga przyjaciół). Zakwaterowanie od
niedzieli do niedzieli, zagwarantowane są 3 posiłki dziennie.

Program organizowany jest na miejscu przez nauczyciela lub
przez Home Language International – w taki sposób, by jak
najlepiej pokazać kursantowi typowy dla danego kraju styl
życia, jego kulturę oraz sposoby spędzania czasu. Kursant
może wybrać sobie zajęcia dodatkowe, np.: piłkę nożną,
pływanie, jazdę konną, nurkowanie i inne (dodatkowo płatne).
Ponadto kursant opłaca koszty związane z zajęciami
dodatkowymi organizowanymi przez nauczyciela, np. bilety
wstępu, transport itp. dla siebie i osoby towarzyszącej.

Na życzenie organizujemy transport samolotem, autokarem
lub pociągiem, transfer z/na lotnisko. Cena na zapytanie w
biurze.
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Cały świat

Nauka w domu nauczyciela
Wiek: od 18 lat

Dowiedz się więcej:
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Cały świat

30 lekcji

District, Leicestershire, Liverpool region, Manchester region, Newcastle
region, Northampton region, Shropshire, Wales North, Wales South,

Worcestershire/Herefordshire
580 635 745 855 1,020

Anglia: Essex South, Gloucestershire, Hertfordshire, Isle of Wight,

Nottingham region, Somerset South, Wiltshire South, York region 595 650 760 870 1,035

Anglia: Berkshire/Buckinghamshire, Hampshire North, Hamshire South

(Portsmouth, Southampton etc.), Milton Keynes region
610 665 775 885 1,050

(Dover etc.), Kent North (Maidstone, Isle of Sheppey etc.), Kent West

(Tonbridge etc.), Sussex West (Brighton, Chichester etc.), Sussex East
(Eastbourne, Hastings etc.)

660 715 825 935 1,100

Anglia: Dorset (Bournemouth etc.), Somerset North (Bristol, Bath), Surrey 680 735 845 955 1,120

Anglia:Cambridge region, Londyn, Norfolk region, Oxfordshire, Stratford
region, Suffolk region 735 790 900 1,010 1,175

Australia: Brisbane/Gold Coast, Cairns, Melbourne, Perth, Sydney, US$ 1,340 US$ 1,440 US$ 1,640 US$ 1,840 US$ 2,140

Kanada: Toronto, Vancouver US$ 1,330 US$ 1,430 US$ 1,630 US$ 1,830 US$ 2,130

Francja (język angielski): różne regiony € 920 € 1,020 € 1,220 € 1,420 € 1,720

Irlandia: Cork, Galway, Limerick € 1,020 € 1,120 € 1,320 € 1,520 € 1,820

Irlandia: Dublin € 1,080 € 1,180 € 1,380 € 1,580 € 1,880

Włochy (język angielski): Toskania € 895 € 995 € 1,195 € 1,395 € 1,695

Malta: wiele destynacji € 995 € 1,095 € 1,295 € 1,495 € 1,795

Monako (język angielski): Monako € 1,740 € 1,840 € 2,040 € 2,240 € 2,540

Nowa Zelandia: Auckland, Christchurch US$ 1,300 US$ 1,400 US$ 1,600 US$1,800 US$ 2,100

RPA: Kapsztad US$ 1,150 US$ 1,250 US$ 1,450 US$ 1,650 US$ 1,950

Hiszpania (język angielski): Malaga € 795 € 895 € 1,095 € 1,295 € 1,595

Island), Chicago, Fort Lauderdale, Hawaii, Las Vegas (tylko dorośli), Los
Angeles, Melbourne/Orlando,Miami, New Orleans, New York, Portland, San
Diego, San Francisco, Seattle

US$ 1,290 US$ 1,390 US$ 1,590 US$ 1,790 US$ 2, 090

Austria (język niemiecki): Wiedeń € 1,100 € 1,200 € 1,400 € 1,600 € 1,900

Belgia (język holenderski): Flandria € 1,055 € 1,155 € 1,355 € 1,555 € 1,855

Brazylia (język portugalski): Rio de Janeiro US$ 1,010 US$ 1,110 US$ 1,310 US$ 1,510 US$ 1,810

Kanada (język francuski): Quebec US$ 1,310 US$1,410 US$ 1,610 US$ 1,810 US$ 2,110

Chile (język hiszpański): Santiago US$ 1,010 US$ 1,110 US$ 1,310 US$ 1,510 US$ 1,810

Chiny (język chiński / mandaryński): Beijing US$ 1,260 US$ 1,360 US$ 1,560 US$ 1,760 US$ 2,060

Kostaryka (język hiszpański): San Jose US$ 1,010 US$ 1,110 US$ 1,310 US$ 1,510 US$ 1,810

Kuba (język hiszpański): Hawana US$ 1,170 US$ 1,270 US$ 1,470 US$ 1,670 US$ 1,970

Czechy (język czeski): Praga € 900 € 1,000 € 1,200 € 1,400 € 1,700

Dania (język duński): Kopenhaga € 1,515 € 1,665 € 1,965 € 2,265 € 2,765
Egipt (język arabski): Kair US$ 1,170 US$ 1,270 US$ 1,470 US$ 1,670 US$ 1,970

Finlandia (język fiński): Helsinki € 1,085 € 1,185 € 1,385 € 1,585 € 1,885

Francja (język francuski): Brittany, Cote d'Azur, Haute-Savoie, Loire-Valley,

Normandia, Prowansja
€ 1,035 € 1,135 € 1,335 € 1,535 € 1,835

Francja (język francuski): Paryż € 1,175 € 1,275 € 1,475 € 1,675 € 1,975

Frankfurt/Wiesbaden, Freiburg, Hamburg, region jeziora Constance,

Stuttgart, Westfalia
€ 1,085 € 1,185 € 1,385 € 1,585 € 1,885

Grecja (język grecki): Ateny € 1,025 € 1,125 € 1,325 € 1,525 € 1,825

Holandia (język holenderski): Amsterdam, Holandia Centralna € 1,090 € 1,190 € 1,390 € 1,590 € 1,890

Węgry (język węgierski): Budapeszt € 900 € 1,000 € 1,200 € 1,400 € 1,700

Włochy (język włoski):  Genowa, Mediolan, Toskania € 1,025 € 1,125 € 1,325 € 1,525 € 1,825

Włochy (język włoski): Neapol, Rzym, Wenecja € 1,055 € 1,155 € 1,355 € 1,555 € 1,855

Japonia (język japoński): Tokyo US$ 1,580 US$ 1,730 US$ 2,030 US$ 2,330 US$ 2,830

Monako (język francuski): Monako € 1,740 € 1,840 € 2,040 € 2,240 € 2,540

Norwegia (język norweski): Oslo € 1,700 € 1,850 € 2,150 € 2,450 € 2,950

Portugalia (język portugalski): Lisbona € 1,075 € 1,175 € 1,375 € 1,575 € 1,875

Rosja /język rosyjski/: Moskwa, St Petersburg US$ 1,150 US$ 1,250 US$ 1,450 US$ 1,650 US$ 1,950

Hiszpania (język hiszpański): Barcelona, Kraj Basków, Granada, Madryt,

Malaga, Salamanka, Sewilla, Teneryfa, Walencja
€ 940 € 1,040 € 1,240 € 1,440 € 1,740

Szwecja (język szwedzki): Scania, Sztokholm € 1,505 € 1,655 € 1,955 € 2,255 € 2,755

Szwajcaria (język francuski): Genewa € 1,775 € 1,900 € 2,150 € 2,400 € 2,800

Szwajcaria (język niemiecki): Basel € 1,160 € 1,285 € 1,535 € 1,785 € 2,185

Turcja (język turecki): Istambuł US$ 1,180 US$ 1,280 US$ 1,480 US$ 1,680 US$ 1,980

Zjednoczne Emiraty Arabskie (język arabski): Zjednoczone Emiraty Arabskie US$ 1,400 US$ 1,500 US$ 1,700 US$ 1,900 US$ 2,200

USA: New England (Boston, Cape Cod, New Hampshire, Maine, Rhode




