SEWILLA, HISZPANIA
KHH-08/X/19
Promocja First minute - Zniżka 200 PLN do 28.02
Atuty:
- andaluzyjski styl życia, muzyka flamenco, smakowite tapas
- atrakcje sportowe, kulturowe i integracyjne
- rodziny goszczące w pobliżu szkoły

Clic International House - szkoła językowa założona
w 1997 roku, w Sewilli, należąca do światowej
organizacji International House, zrzeszającej szkoły z 38
państw. Ośrodki nauczania języka hiszpańskiego
znajdują się także w Kadyksie i w Maladze. Szkoła
oferuje wiele rodzajów kursów na 8 poziomach
nauczania, dzięki czemu jest w stanie dopasować zajęcia
do indywidualnych potrzeb, zapewnia także ciekawy
program kulturalny.
Zespół CLIC IH złożony jest z wykwalifikowanych
nauczycieli
przygotowanych
do
zawodu
przez
International House. Tworzą go dynamiczni i
doświadczeni ludzie.
Sewilla – jedno z najbardziej kolorowych i najlepiej
zachowanych centrów historycznych na świecie. Miasto
położone w południowej Hiszpanii, stolica regionu
Andaluzja. Pobyt w Sewilli jest fantastyczną podróżą
przez kilka epok na styku trzech kultur: mauretańskiej
elegancji, romańskiej doskonałości i cygańskiego
temperamentu. Sewilla jest miastem pełnym słońca i
muzyki flamenco. Hiszpańska fantazja wyraża się w
architekturze, miasto przecinają placyki ukryte wśród
urokliwych
budynków i ogrody
pełne drzew
pomarańczowych.
Ośrodek nauczania Clic położony jest w samym centrum
miasta, w pieszej odległości od najciekawszych atrakcji
turystycznych. Szkoła przyjmuje do 220 studentów w
miesiącu. W budynku znajduje się 35 multimedialnych
sal lekcyjnych, wszystkie są w pełni wyposażone w
sprzęt audiowizualny. W szkole działa międzynarodowa
biblioteka. Do dyspozycji studentów pozostaje pokój do
samodzielnej nauki z dostępem do komputerów i
internetu
Wi-Fi.
Wszystkie
pomieszczenia
są
klimatyzowane. W czasie przerw do odpoczynku
studentom służy kafeteria i zacienione patio. Na dachu
budynku szkolnego znajduje się taras widokowy o
powierzchni 500 m².
Kurs Summer Camp – ciekawie przygotowany
program nauczania dla młodzieży, w okresie wakacji
pozwala
na
pogłębienie
znajomości
języka
hiszpańskiego i poznanie kultury nie tylko w czasie
lekcji, ale także podczas zajęć pozalekcyjnych i
wycieczek.
Zajęcia
prowadzone
są
przez
wykwalifikowanych nauczycieli, którzy główny nacisk
kładą na rozwijanie umiejętności swobodnego
komunikowania się w języku hiszpańskim.
Rodziny goszczące – zakwaterowanie u starannie
dobranych rodzin, pozwala kursantom poznać codzienne
życie, zwyczaje i kulturę Hiszpanii. Wszystkie rodziny
zlokalizowane są w pobliżu szkoły – maksymalnie
20 minut spacerem. Zapewnione są ręczniki i pościel,
a także pranie.
W niedziele czas wolny uczestnicy
spędzają z rodzinami goszczącymi.

Cena:
5990 PLN
Wiek:
12-17 lat
Długość pobytu: 2 tygodnie
TERMIN

29.06-13.07.2019

Przedpłata:

2000 PLN

Dopłaty:
transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Warszawa (lub Modlin)
– Sewilla – Warszawa (Modlin)
1540 PLN
rozkład lotów będzie podany w późniejszym okresie

Opłata zawiera
Nauka
20 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 50 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 15
Test kwalifikacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja
Zajęcia pozalekcyjne
Ciekawy program zajęć popołudniowych i wieczornych
od poniedziałku do piątku, w tym półdniowe wycieczki:
zwiedzanie miasta pieszo i na rowerze, wizyta w
katedrze, zajęcia artystyczne, gry i zabawy miejskie,
spływ kajakiem po rzece Gwadalkiwir, oceanarium,
gotowanie hiszpańskich potraw, flamenco show, park
wodny, wieczór tapas, popołudnie na plaży
w
miejscowości Huelva.
1 całodniowa wycieczka sobotnia, np. Vejer de la
Frontera + El Palmar Beach, Adventure Park El Bosque
Suspendido, Jerez z pokazem koni, Cadiz + Beach La
Caleta.

Transfer
Transfer szkolny z opiekunem ATAS z/na lotnisko w
Sewilli w dniu przyjazdu i wyjazdu
Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Nadzór opiekuna ATAS
Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od
momentu wyjazdu z Polski aż do powrotu do kraju,
zarówno podczas przelotu jak i w czasie trwania całego
pobytu. Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje
kadra szkolna.

