WARSZTATY JĘZYKOWE

HISZPANIA – MALAGA
THM
Rodziny hiszpańskie - 8 dni
Malaga to urokliwa stolica Andaluzji – regionu Hiszpanii, w którego kulturze widoczne są zarówno wpływy
europejskie jak i arabskie. Burzliwa historia i liczne podboje zostawiły tu swoje ślady. Turystów przyciąga
także łagodny klimat i piękne plaże, którymi można się cieszyć w przerwach pomiędzy zwiedzaniem i nauką
języka. Uczestnicy warsztatów językowych odwiedzają zarówno największe atrakcje Malagi, jak i Kordoby, z
ich niezwykłą historią łączącą chrześcijaństwo z islamem.
PROGRAM JĘZYKOWY:
- realizacja zadań i ćwiczeń językowych podczas zwiedzania – zeszyt ćwiczeń,
- zajęcia językowe w klasach,
- zakwaterowanie u rodzin hiszpańskich.
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH:
Nauka języka hiszpańskiego lub angielskiego (uwaga! ten sam język dla całej grupy, bez
możliwości wyboru dla poszczególnych uczestników) odbywa się w renomowanej hiszpańskiej
szkole językowej Debla, w grupach zamkniętych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę
lektorską. Ośrodek nauczania znajduje się w spokojnej okolicy, na obrzeżach Malagi. Szkoła Debla posiada
akredytację Instytutu Cervantesa oraz jest członkiem NACEM (Spanish Language Schools Association in
Malaga), EEA (the Andalusian Association of Schools of Spanish as a Foreign Language) i FEDELE (the
Spanish Federation of associations of Spanish schools for foreigners).
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka angielskiego lub hiszpańskiego w stopniu
podstawowym
PROGRAM:
1 DZIEŃ
Wylot do Malagi, transfer z lotniska do rodzin goszczących, zakwaterowanie.
2 DZIEŃ – 7 DZIEŃ
Zajęcia językowe w klasach (5 dni po 3 godziny lekcyjne)
WYCIECZKI:
KORDOBA – całodzienna wycieczka do słynnego andaluzyjskiego miasta, w średniowieczu nazywanego
„miastem trzech kultur”. W programie zwiedzania m.in.: Most Rzymski i Wielki Meczet – La Mezquita oraz
Alcazar – Zamek Królów Chrześcijańskich .
MALAGA – wycieczka do znanego kurortu, jednego z najchętniej odwiedzanych miejsc w Hiszpanii. W
programie m.in. historyczne centrum miasta. (Na życzenie możliwość wejścia do mauretańskiej twierdzy
Alcazaba - bilet 3,5 EUR/os., Katedry w Maladze – 3 EUR/os. lub Muzeum Picasssa – 7 EUR/os.)
8 DZIEŃ
Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, powrót do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Program wyjazdu prowadzony jest przez nauczyciela organizującego wyjazd pod opieką szkoły przyjmującej.
Wycieczki odbywają się pod opieką leadera ze szkoły. Opieka polskojęzycznego pilota jest dodatkowo płatna.

INFORMACJE O WARSZTATACH:
CZAS trwania: 8 dni
WIEK uczestników: 11-18 lat
CENA brutto na osobę:
TANIEJ

OPTYMALNIE

CIEPLEJ

od 19 października,
listopad, grudzień,
styczeń, luty

wrzesień, do 18
października, marzec

kwiecień, maj,
czerwiec

1410 PLN

1440 PLN

1480 PLN

Liczba uczestników i opiekunów

20 uczestników + 2 nauczycieli

Transport

Samolot

Linie lotnicze Ryanair - cena biletu zależna jest od
terminu wyjazdu i daty zakupu biletu

DOPŁATY:
250 PLN – opieka polskojęzycznego pilota na cały pobyt (standardowo program realizowany jest przez
szkołę językową oraz opiekunów)
100 PLN – specjalna dieta np. bezglutenowa
Dodatkowa OPŁATA:
140 EUR – opłata obowiązkowa, płatna w w szkole językowej, obejmuje:
 15 lekcji języka angielskiego lub hiszpańskiego, każda lekcja trwa 45 minut (grupy zamknięte)
 materiały do nauki, certyfikat ukończenia kursu
 transfer z i na lotnisko (w dniu przylotu i wylotu)
 koszty realizacji programu zwiedzania
ok. 10 EUR – bilety komunikacji miejskiej
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- zakwaterowanie u rodzin hiszpańskich: 7 noclegów; maksymalnie 5 uczestników u jednej rodziny
- wyżywienie: 3 × dziennie (śniadanie, lunch, kolacja)
- zeszyt ćwiczeń
- ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, NWS – 1000 EUR), KL + CP – 10000 EUR, bagaż – 200 EUR
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
ZAKWATERWANIE I WYŻYWIENIE:
Uczestnicy zakwaterowani są u rodzin hiszpańskich w Maladze, w odległości 15-30 minut pieszo lub środkami
komunikacji miejskiej od szkoły językowej. Rodziny goszczące są sprawdzone i starannie dobrane przez
szkołę. W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują 3 posiłki dziennie: śniadanie kontynentalne,
pakowany lunch oraz kolację w formie gorącego dania. Rodziny porozumiewają się głównie w języku
hiszpańskim, po angielsku mówią bardzo słabo. Wskazane jest, żeby chociaż jeden z opiekunów
posługiwał się językiem hiszpańskim, ewentualnie sugerujemy skorzystanie z dodatkowo
płatnej obsługi pilota.
PRZELOT:
Przelot na trasie Warszawa Modlin – Malaga – Warszawa Modlin będzie realizowany liniami lotniczymi
Ryanair. Cena i limity bagażu będą zależne od terminu i miejsca wylotu, informacja w biurze ATAS.
WAŻNE INFORMACJE:
- dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty- zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
DOKUMENTY PODRÓŻY:
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

