ALICANTE

Promocja First minute!
Zniżka 200 PLN do 28.02.2019

 wspaniałe nadmorskie położenie,
wybrzeże Costa Blanca

 ciekawy program zajęć

pozalekcyjnych i wycieczek

 rodziny goszczące mieszkające
Wiek: 12–17 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy: 27.07–10.08.2019
Przedpłata: 2000 PLN

Cena:

5690 PLN

Dopłaty

– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy
1540 PLN
przelot na trasie Warszawa (lub Modlin) – Alicante – Warszawa (lub Modlin),
rozkład lotów będzie podany w terminie późniejszym

Dodatkowe opcje

360 PLN

– pokój 1-osobowy

Opłata zawiera
Nauka

Proyecto Español – prywatna szkoła językowa, działająca nieprzerwanie od 1998 roku i specjalizująca się w nauczaniu języka hiszpańskiego
dla obcokrajowców. Posiada cztery fantastyczne ośrodki nauczania,
które mieszczą się w Alicante, Granadzie, Madrycie oraz Barcelonie.
Posiada m.in. akredytację Instytutu Cervantesa co gwarantuje wysoki
poziom nauczania. Oferuje naukę języka na każdym poziomie oraz doświadczoną i wykwaliﬁkowaną kadrę. Głównym założeniem szkoły jest
codzienny kontakt z żywą kulturą Hiszpanii, aby umożliwić studentom
poznawanie języka hiszpańskiego nie tylko podczas lekcji w klasie, ale
także dzięki ich aktywnemu obcowaniu z historią i kulturą.
Alicante – miasto położone w południowo-wschodniej części Półwyspu
Iberyjskiego, na Costa Blanca, jednym z najpiękniejszych hiszpańskich
wybrzeży. Słoneczny klimat, stylowe bulwary i malownicze stare miasto
sprawiają, że to przytulne miejsce na długo zapada w pamięć. Ośrodek
nauczania położony jest w samym centrum miasta i oferuje kursantom
liczne udogodnienia, takie jak: 23 klimatyzowane sale lekcyjne, wyposażone w sprzęt audiowizualny, bibliotekę, kafeterię, dostęp do WiFi i sali
komputerowej.
Kurs Summer Camp – ciekawie przygotowany program nauczania dla
młodzieży w okresie wakacji pozwala na pogłębienie znajomości języka
i poznanie kultury nie tylko w czasie lekcji, ale także podczas zajęć pozalekcyjnych i wycieczek. Wszystkie zajęcia odbywają się pod nadzorem
szkolnej kadry.

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

Rodziny goszczące – zakwaterowanie u starannie dobranych rodzin,
współpracujących ze szkołą od wielu lat, pozwala kursantom poznać
codzienne życie, zwyczaje i kulturę Hiszpanii. Wszystkie rodziny zlokalizowane są w pobliżu szkoły – maksymalnie 15 minut spacerem.
Zapewnione są ręczniki i pościel, a także pranie. W niedziele czas wolny
uczestnicy spędzają z rodzinami goszczącymi.

Zakwaterowanie i wyżywienie

Rodzina: pokój 2-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja

Zajęcia pozalekcyjne

Ciekawy program zajęć pozalekcyjnych od poniedziałku do soboty, w tym półdniowe
wycieczki, np. zwiedzanie miasta, wizyta w zamku, wycieczka do wioski rybackiej El
Campello, poszukiwanie skarbów, gry i zabawy na plaży, sporty wodne, lekcje tańca,
wieczór tapas, wycieczka na wyspę Tabarca.
1 wycieczka całodniowa sobotnia, np. Valencia, Santa Pola.

Kursy COMFORT

w pobliżu szkoły

Transfer

Transfer szkolny z opiekunem ATAS z/na lotnisko w Alicante 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.

kursy.atas.pl
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