Wiek: 13-21 lat
Lekcje: grupy międzynarodowe

Nicea, Paryż / FRANCJA

Kurs: 20 - 30 lekcji w tygodniu

Międzynarodowy obóz językowy na
Francuskiej Rywierze lub w Paryżu

1 lekcja = 45 minut
Zakwaterowanie: Rodziny / rezydencja
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie

Cena od:

5 438 PLN / 2 tyg. + przelot

Wyjazdy indywidualne

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie

Wyjazdy indywidualne (wyjazdy w niedziele, powroty w soboty):
możliwe co tydzień od 18.06 do 26.08.2017

Obóz na francuskiej Rywierze - Nicea 13-21 lat
Nicea to przepiękne i tętniące życiem miasto leżące nad Morzem Śródziemnym na Lazurowym Wybrzeżu. Wciśnięte w
Zatokę Aniołów, słynie ze specyficznego mikroklimatu ze względu na otaczające je ze wszystkich stron wzgórza,
stanowiące naturalną ochronę przed wiatrem. Wspaniała plaża, czysta woda oraz słońce, które świeci to przez 320 dni
w roku! Jednak nie są to jedyne powody, dla których miasto odwiedzane jest tak licznie przez turystów oraz
celebrytów. Nicea znana jest z pięknej promenady ciągnącej się wzdłuż morza, starówki, smacznej kuchni i
ekscytującej atmosfery. Podczas lata odbywają się tu liczne animacje uliczne i festiwale. Stąd blisko do księstwa
Monako oraz słynnego Cannes z filmowego festiwalu Złotej Palmy!
OPIS SZKOŁY: Szkoła w Nicei znajduje się w centrum miasta, w pięknej, stylowej kamienicy z czasów Belle Epoque, w
odległości krótkiego spaceru od plaży i niedaleko dworca kolejowego. Latem szkoła organizuje także zajęcia w drugim
budynku, oddalonym 10 minut spacerem od siedziby. Szkoła dysponuje siedmioma jasnymi, multimedialnymi salami
lekcyjnymi, kafeterią, biblioteką i bezpłatnym dostępem do Internetu. Słoneczne pomieszczenia sprzyjają efektywnej
nauce.
KURS: Szkoła prowadzi lekcje na wszystkich poziomach nauczania: od początkującego po zaawansowany. Kurs dla
młodzieży to 20 lekcji w tygodniu. Ci, którzy chcą uczyć się intensywniej, mają możliwość rozszerzenia kursu do 30 lekcji
w tygodniu za dodatkową opłatą. Należy wziąć pod uwagę, że kurs intensywny może nachodzić się z częścią zajęć
pozalekcyjnych. Zajęcia francuskiego odbywają się w grupach międzynarodowych liczących maksymalnie 15 osób.

ZAKWATEROWANIE: od niedzieli do soboty
Rodzina: Pokoje 2-osobowe, łazienka dzielona z domownikami. Oddalone 10-30 minut od szkoły.
Rezydencja: Pokoje 2-osobowe z klimatyzacją i wspólną łazienką. Oddalona 10 minut spacerem od szkoły.
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WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie (śniadania, pakowane lunche, obiadokolacje)
PROGRAM POPOŁUDNIOWY:
Prowadzony przez animatorów francuskich. Program pozalekcyjny skonstruowany jest tak, aby maksymalnie korzystać
z uroków tej pięknej nadmorskiej miejscowości i poznawać kulturę francuską, jak i integrować się z rówieśnikami z
innych krajów. Po lekcjach szkoła proponuje więc plażowanie, zajęcia sportowe (np. siatkówka plażowa), spotkania
rekreacyjno-towarzyskie, zwiedzanie Nicei, a także wycieczki do Eze czy do słynnego filmowego Cannes lub
luksusowego księstwa Monako! Wieczorem wspólne spotkania, kino pod gołym niebem, kręgle, wieczór gier czy
dyskoteka. Podczas pobytu 2-tygodniowego program obejmuje 1 wycieczkę całodniową i 2 wycieczki półdniowe.
Program pozalekcyjny jest obowiązkowy dla uczestników w wieku 13-17 lat, którzy zobowiązani są do przestrzegania
wyznaczonych przez szkołę godzin powrotów do miejsca zakwaterowania. Starsi uczestnicy (w wieku 18-21 lat) są pod
opieką kadry francuskiej, jednakże nie mają obowiązku uczestnictwa w programie zajęć popołudniowych.
TRANSPORT I TRANSFER: wyjazd indywidualny samolotem. Na życzenie rezerwujemy dogodny przelot samolotem z
każdego miasta Polski. Szkoła organizuje darmowy transfer z lotniska w Nicei dla przylotów i odlotów między godzinami
8:00-20:00.

Obóz francuskiego w Paryżu 16-21 lat
Paryż 'miasto świateł' i zakochanych, jedna z najpiękniejszych stolic europejskich, zwana zresztą "stolicą świata" to
najczęściej odwiedzane miasto na kuli ziemskiej! Przebywając w tej metropolii, spacerując uliczkami wypełnionymi
licznymi zabytkami, pomnikami i wspaniałą architekturą, poczujesz się jakbyś odbywał podróż w czasie.
Paryż jest modny, nowoczesny i pełen życia - pobyt w Paryżu to o wiele więcej niż tylko nauka! Sztuka, muzyka, teatr,
moda, literatura i architektura – to wszystko przyciąga do stolicy kreatywne osoby, które stworzyły niepowtarzalny
klimat tego miasta oraz liczne, kulturalne opcje spędzania czasu wolnego!
Paryż to ikoniczne budowle jak Wieża Eiffla, majestatyczna katedra Norte Dame, Łuk Triumfalny czy wieża
Montparnasse oraz oblepione zakochanymi bulwary wzdłuż Sekwany. Poczuj klimat tego cudownego miasta, spróbuj
wybornych francuskich naleśników - crepes, francuskiego wina, serów i chrupiących bagietek podczas pikniku na
Polach Elizejskich i przełam swoją barierę językową już w tydzień i zacznij mówić po francusku!
OPIS SZKOŁY: Szkoła położona jest na spokojnej ulicy w południowo-wschodniej części 9 dzielnicy “Arrondissement
de l’Opera”. W pobliżu znajduje się centrum Boulevard Hausmann, gdzie znaleźć można wiele restauracji, kawiarni,
sklepów i butików. Blisko szkoły znajduje się również m.in. Paryska Opera. Dzięki dobrej lokalizacji szkoły, od razu po
zajęciach będziesz mógł rozpoczynać samodzielne eksplorowanie miasta. Będziesz mógł również odpocząć w
pobliskich kawiarniach, na świeżym powietrzu i po prostu wsłuchiwać się w osoby mówiące po francusku! Szkoła
znajduje się na parterze budynku i posiada 8 jasnych sal lekcyjnych z wyposażeniem audio-video, salę do wypoczynku,
bibliotekę i kącik komputerowy. W szkole dostępny jest również bezprzewodowy internet. Obóz w Paryżu dla
młodzieży to kilka tygodni prawdziwego francuskiego życia, które zapamiętasz na długo.
KURS: Szkoła prowadzi lekcje na wszystkich poziomach nauczania: od początkującego po zaawansowany. Kurs dla
młodzieży to 20 lekcji w tygodniu. Zajęcia francuskiego odbywają się w grupach międzynarodowych liczących
maksymalnie 15 osób.
ZAKWATEROWANIE: od niedzieli do soboty
Rodzina: Pokoje 2-osobowe, łazienka dzielona z domownikami. Oddalone 20-30 minut od szkoły komunikacją miejską.
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie (śniadania, pakowane lunche, obiadokolacje)
PROGRAM POPOŁUDNIOWY:
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W ramach zajęć dodatkowych oferuje różnorodne formy rozrywki począwszy od sportu, jak na przykład piłka nożna i
kręgle, poprzez urozmaicony program wieczorny, kino na powietrzu i imprezy, po zwiedzanie Paryża oraz wycieczki do
Luwru, na Wieżę Eiffla i do Notre Dame. W weekendy organizujemy wycieczki do Wersalu czy do "Parque de la
Science“. Paryż to również raj dla miłośników mody i zakupocholików. To tu znajdują się najsłynniejsze i najdroższe
butiki znanych projektantów takich jak Hermès, Chanel, Dior czy Cartier. Nie trzeba być jednak milionerem żeby
zaszaleć w słynnych paryskich centrach handlowych jak np.: “Les Halles” z ok. 200 butikami czy znana “Galeries
Lafayette”.
Program pozalekcyjny jest obowiązkowy dla uczestników w wieku 16-17 lat, którzy zobowiązani są do przestrzegania
wyznaczonych przez szkołę godzin powrotów do miejsca zakwaterowania. Starsi uczestnicy (w wieku 18-21 lat) są pod
opieką kadry francuskiej, jednakże nie mają obowiązku uczestnictwa w programie zajęć popołudniowych.
TRANSPORT I TRANSFER: wyjazd indywidualny samolotem. Na życzenie rezerwujemy dogodny przelot samolotem z
każdego miasta Polski. Szkoła organizuje darmowy transfer z lotniska CDG i ORY dla przylotów i odlotów między
godzinami 9:00-17:00.

OPIEKA: Młodzież podczas pobytu na kursie językowym we Francji jest pod opieką kadry francuskiej w szkole i w
rezydencji oraz pod opieką rodzin goszczących.

CENA:
Rodzaj zakwaterowania
Nicea u rodzin
Nicea w rezydencji
Paryż u rodzin

2 tygodnie

3 tygodnie

5 468 PLN 8 101 PLN
7 628 PLN 11 341 PLN
6 593 PLN 9 676 PLN

CENA OBEJMUJE:

Kurs języka: 20 lekcji w tygodniu

Zakwaterowanie 13-20 noclegów

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie

Program pozalekcyjny i wycieczki

Transfer z/na lotnisko

Opiekę lokalnej kadry

Ubezpieczenie KL/NNW/NWS/bagaż

Certyfikat ukończenia kursu

Materiały do nauki
DODATKOWO PŁATNE:

Przelot

Kurs intensywny 30 lekcji: 315 PLN / tydzień

Dopłata za intensywny program zajęć dodatkowych: 270 PLN / tydzień

Usługa asysty dla nieletnich (w jedną stronę) – wyłącznie jeśli jest wymagana przez linie lotnicze: 675 PLN
Przejazdy lokalne
INFORMACJE PRAKTYCZNE: Osoba wyjeżdżająca na kurs powinna zabrać ze sobą słownik, nakrycie na głowę, krem z filtrem.
SUGEROWANE KIESZONKOWE: 150 EUR/ 2 tygodnie
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