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JAK UCZYĆ SIĘ JĘZYKA  
W SPOSÓB PRZYJEMNY I SKUTECZNY

LEKTOR  zaprasza na kursy językowe za granicą.  Londyn, Rzym, Berlin, Dublin czy Paryż to miejsca, gdzie 
uczysz się języka nie tylko na kursie, ale także w sklepie, na ulicy, w kawiarni i podczas zwiedzania. Kursy zagra-
niczne to super przygoda i szybkie postępy językowe.  Dla dzieci i młodzieży proponujemy wakacyjne programy 
kursów, łączące naukę języka z atrakcyjnym programem sportu, zwiedzania i wypoczynku. Podczas nauki w 
szkole jak i w czasie programu pozalekcyjnego kursanci są pod opieką nauczycieli i animatorów zagranicznej 
szkoły. Szkoły nie oferują całodobowej opieki,  więc wyjazdy wymagają pewnej samodzielności.

Gdzie odbywają się kursy
Kursy odbywają się w renomowanych zagranicznych 
szkołach językowych. Wszystkie współpracujące 
z nami szkoły są autoryzowane przez organizacje 
zrzeszające uznane szkoły językowe (British Council, 
EnglishUK, Geselschaft für die deutsche Sprache, 
IALC, FIYTO, ALTO). Fakty te stanowią o wysokim 
poziomie oferowanych przez nas kursów.

Gdzie uczestnicy kursów mieszkają
Szkoły zapewniają zakwaterowanie u starannie dobranych 
miejscowych rodzin lub w akademikach/mieszkaniach stu-
denckich, zwanych rezydencjami. Gwarantują także cało-
dzienne wyżywienie lub śniadania i obiadokolacje.

co można robić w czasie wolnym od nauki
Oprócz codziennych lekcji języka oferowane przez nas 
szkoły organizują bogaty program zajęć sportowych (ba-
sen, siatkówka, koszykówka, squash itp.), towarzyskich 
(wieczory międzynarodowe, dyskoteki, barbecue, wieczory 
filmowe itp.) oraz całodniowe i półdniowe wycieczki w cie-
kawe miejsca.

JAK DOJECHAĆ NA KURS?
Najprostszym i najwygodniejszym sposobem dojazdu 
na kurs jest przelot samolotem. LEKTOR może zarezer-
wować bilet lotniczy zarówno w tanich,  jak i regularnych 
liniach lotniczych. Po przylocie na lotnisko do miejsca 
zakwaterowania można dostać się transportem publicz-
nym lub taksówką; albo skorzystać z tzw. transferu or-
ganizowanego przez szkołę. Możliwy jest także przejazd 
autokarem rejsowych linii przewozowych.

JAK ZAREZERWOWAĆ KURS? 
 
Na kurs można zapisać się przez internet (www.jezyko-
we.eu lub www.lektor.com.pl) lub osobiście w siedzibie 
LEKTORA. Szczegółowe informacje na temat zapisów 
znajdują się na stronie internetowej. Oferujemy komplek-
sową obsługę wyjazdu – zajmujemy się rezerwacją kursu, 
zakwaterowania i transferu oraz  dojazdem i ubezpiecze-
niem.

Kiedy i na jak długo można wyjechać?
Oferta dla młodzieży przygotowana jest na okres wa-
kacyjny. Można zdecydować się na dowolną długość 
kursu, jednak minimalny okres wyjazdu to dwa tygo-
dnie. Kursy zaczynają się w każdy poniedziałek.

Jak DObrze Należy znać język aby  
pojechać na kurs?
Kursy organizowane są na wszystkich poziomach za-
awansowania - od początkującego po zaawansowany. 
Kwalifikacja do grupy następuje na miejscu, pierwszego 
dnia kursu, na podstawie testu i rozmowy.
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Kings Colleges London

Szkoła Kings  jest  jedną z najstarszych szkół  językowych w Anglii, powstała w 1957 roku. 
Przez wiele  lat  Kings  był  pionierem w międzynarodowych  programach  edukacyjnych. W 
2008 właścicielem Kingsa została organizacja Prime Education. Od tamtej pory Kings łączy 
nowe myślenie z latami doświadczeń zdobytymi podczas sześciu dekad działalności. Jedna 
rzecz pozostaje bez zmian – każdy słuchacz jest ciepło i miło witamy, a szkoła oferuje mu 
doskonałe warunki  do  nauki,  rozwoju  i  zawiązywania  nowych  znajomości. Szkoła mieści 
się w eleganckiej, pełnej zieleni dzielnicy Beckenham, 20 minut jazdy od centrum. Posiada 
duży ogród, kawiarnię, centrum multimedialne. Naprzeciwko szkoły znajduje się biblioteka, 
z której mogą korzystać wszyscy kursanci, a pobliżu znajduje się centrum sportowe (boiska 
sportowe, sala fitness, basen, boiska do koszykówki, siatkówki, korty tenisowe).

•	 wiek od 16 do 21 lat - opcja 1
•	 wiek od 14 do 17 lat - opcja 2
•	 kurs dostępny w okresie 16.06.-31.08.2014
•	 20 lekcji /tydzień
•	 ilość osób w grupie: 10 (max. 16)
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	 zajęcia prowadzone są w bloku przed- i popołudniowym
•	 dostęp do systemu nauki on-line
•	 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
•	 przyjazd/wyjazd: niedziela

•	 pakiet powitalny z informacjami o szkole i mieście
•	 materiały do nauki
•	 lekcje języka zgodnie z programem
•	 możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki, 

internetu
•	 zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły: 

siatkówka, piłka nożna, dyskoteka, filmy, karaoke; jedna bez-
płatna wycieczka na tydzień (np. Cambridge, Oxford, Stone-
henge, Bath)

•	 zakwaterowanie z wyżywieniem HB:
    u rodziny angielskiej w pokoju 1-lub 2-osobowym
    w hotelu szkoły pokoju 1-osobowym, min. 18 lat
•	 testy postępów w nauce
•	 certyfikat na zakończenie kursu 

 
DODATKOWO DLA KURSU - OPCJA 2:

•	 dodatkowy program zajęć rekreacyjnych i kulturalnych
•	 jedna półdniowa wycieczka na tydzień
•	 dodatkowo lunch

Opłata za pełen program

ilość tygodni kurs opcja 1 kurs opcja 2

2 tygodnie 958 GBP 1104 GBP

3 tygodnie 1437 GBP 1656 GBP

4 tygodnie 1916 GBP 2208 GBP

Dodatkowo
•	 dopłata za pokój 1-osobowy u rodziny: 

£21/tydzień
•	 dopłata do zakwaterowania w hotelu 

szkolnym: £118/tydzień
•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 przelot: od 500 zł

EClondon

Szkoła EC English Language School została założona na Malcie w 1991 roku. Początkowo 
mała szkoła zaczęła zyskiwać coraz większą popularność i prestiż dzięki dbałości o wy-
soki standard nauczania i ciągłemu dążeniu do doskonałości. Obecnie EC składa się z 8 
szkół w 4 krajach na 3 kontynentach. W Londynie zajęcia dla młodzieży odbywają się w St 
Dunstan College i St. Margaret’s. Kampus mieszczą się w spokojnej okolicy. Na terenie sa-
mego kampusu, otoczonego zielenią znajdują się boiska sportowe, hala sportowa, basen 
i siłownia. Dojazd do centrum Londynu zajmuje ok. 15 minut. Dojazd z zakwaterowania do 
szkoły zajmuje 10-30 minut. Dzieci poniżej 16 roku życia są odprowadzane do szkoły przez 
członka rodziny goszczącej.

•	 wiek od 13-17 lat
•	 kurs standardowy: 20 lekcji/ tydzień
•	 kurs dostępny w okresie:
  zakwaterowanie u rodziny: 22.06.-23.08.2014
  zakwaterowanie w rezydencji: 06.07.-16.08.2014
•	 ilość osób w grupie: 10 (max. 15)
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	 zajęcia prowadzone są w bloku przed- i popołu-

dniowym
•	 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
•	 przyjazd/wyjazd: niedziela / sobota

•	 test kwalifikacyjny na dany poziom
•	 lekcje języka zgodnie z programem kursu
•	 materiały do nauki
•	 możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki 

oraz internetu
•	 zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na  terenie szkoły
•	 zakwaterowanie u rodziny angielskiej lub w rezydencji szkol-

nej w pokoju 2-osobowym z pełnym wyżywieniem:  śniadania, 
lunch, obiadokolacje

•	 kartę komunikacji miejskiej
•	 testy postępów w nauce
•	 wycieczki podczas weekendu np. do  Cambridge, Oxfordu,...; 

półdniowe: do  Buckingham Palace, London Eye, Big Ben,  
Tower of London, Windstor Castle... (bez biletów wstępu)

•	 transfer z/na lotnisko Heathrow/Gatwick/Luton  w godz. 8-20
•	 certyfikat na zakończenie kursu

Opłata za pełen program (nauka, zakwatero-
wanie, zajęcia pozalekcyjne, transfer...)

ilość tygodni zakwaterowanie  
u rodziny

zakwaterowanie 
w rezydencji

2 tygodnie 1160 GBP 1500 GBP

3 tygodnie 1690 GBP 2200 GBP

4 tygodnie 2220 GBP 2900 GBP

Dodatkowo

•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 przelot samolotem: od 500 zł
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Kings Colleges oxford

Szkoła Kings jest jedną z najstarszych szkół językowych w Anglii, powstała w 1957 roku. 
Przez wiele lat Kings był pionierem w międzynarodowych programach edukacyjnych. W 
2008 właścicielem Kingsa  została  organizacja Prime Education. Oxford  to  jedno  z  naj-
starszych i najsławniejszych miast uniwersyteckich, wyróżniające się piękną architekturą. 
Kings Oxford to szkoła z nowoczesnymi salami, usytuowana w spokojnej okolicy, 10 minut 
od centrum miasta. Na  terenie ośrodka znajdują się: kawiarnia, centrum multimedialne, 
biblioteka, laboratorium językowe.

•	 wiek od 16 do 21 lat
•	 kurs dostępny w okresie 16.06.-31.08.2014
•	 20 lekcji /tydzień
•	 ilość osób w grupie: 10 (max. 16)
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	 zajęcia prowadzone są w bloku przed- i popołu-

dniowym
•	 dostęp do systemu nauki on-line
•	 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
•	 przyjazd/wyjazd: niedziela

•	 pakiet powitalny z informacjami o szkole i mieście
•	 materiały do nauki
•	 lekcje języka zgodnie z programem
•	 możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki, 

internetu
•	 zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły: 

siatkówka, piłka nożna, dyskoteka, filmy, karaoke; jedna bez-
płatna wycieczka na tydzień (np. Londyn, Stratford, Bath)

•	 zakwaterowanie z wyżywieniem HB u rodziny angielskiej  
w pokoju 1-lub 2-osobowym

•	 testy postępów w nauce
•	 certyfikat na zakończenie kursu

Opłata za pełen program

ilość tygodni cena

2 tygodnie 982 GBP

3 tygodnie 1473 GBP

4 tygodnie 1964 GBP

Dodatkowo
•	 dopłata za pokój 1-osobowy u rodziny 

w okresie wakacji: £27/tydzień
•	 dopłata do zakwaterowania w hotelu 

szkolnym: £78/tydzień
•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 przelot: od 500 zł

ECcambridge

Szkoła EC English Language School została założona na Malcie w 1991 roku. Początko-
wo mała szkoła zaczęła zyskiwać coraz większą popularność  i prestiż dzięki dbałości o 
wysoki standard nauczania i ciągłemu dążeniu do doskonałości. Obecnie EC składa się 
z 8 szkół w 4 krajach na 3 kontynentach. Cambridge  jest kosmopolitycznym miastem z 
niesamowitą architekturą - zarówno nową jak i starą. Warto zobaczyć Cambridge z kilku 
powodów: średniowiecznych ulic, ogrodów, mostów, ale też muzeów, galerii, sklepów etc. 
Obecnie Cambridge  jest  tętniącym życiem miastem, pełnym młodych  ludzi  i  studentów. 
Zajęcia dla młodzieży odbywają się w Chesterton College. Kampus mieści się w samym 
sercu  historycznego Cambridge. Kursanci mają  do  dyspozycji  boiska  sportowe,  basen, 
salę komputerową. 

•	 wiek od 13-17 lat
•	 kurs standardowy: 20 lekcji / tydzień
•	 kurs intensywny: 30 lekcji / tydzień
•	 kurs dostępny w okresie:
  zakwaterowanie u rodziny: 15.06.-23.08.2014 

zakwaterowanie w rezydencji szkolnej: 06.07.-16.08.2014
•	 ilość osób w grupie: 10 (max. 15)
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	 zajęcia prowadzone są w bloku przed- i popołudniowym
•	 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
•	 przyjazd/wyjazd: niedziela / sobota

•	 test kwalifikacyjny na dany poziom
•	 lekcje języka zgodnie z programem kursu
•	 materiały do nauki
•	 możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki 

oraz internetu
•	 zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły
•	 zakwaterowanie u rodziny angielskiej lub w rezydencji szkol-

nej w pokoju 2-osobowym z pełnym wyżywieniem:  śniadania, 
lunch, obiadokolacje

•	 testy postępów w nauce
•	 wycieczki podczas weekendu np. do  Londynu, Oxfordu,...;  

wycieczki półdniowe: Ely, zwiedzanie Cambridge  (bez biletów)
•	 transfer z/na lotnisko Heathrow / Stansted  w godz. 8.00-20.00
•	 certyfikat na zakończenie kursu

opłata za pełen program 
(nauka, zakwateowanie, 
zajęcia pozlaekcyjne, 
transfer ...)

ilość tygodni zakwaterowanie u rodziny zakwaterowanie w rezydencji

2 tygodnie 1280 GBP 1580 GBP

3 tygodnie 1870 GBP 2320 GBP

4 tygodnie 2460 GBP 3060 GBP

Dodatkowo

•	 dopłata do kursu intensywnego: £115/
tydzień

•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 przelot samolotem: od 500 zł
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brighton

Szkoła EC English Language School została założona na Malcie w 1991 roku. Początkowo 
mała szkoła zaczęła zyskiwać coraz większą popularność i prestiż dzięki dbałości o wysoki 
standard nauczania i ciągłemu dążeniu do doskonałości. Obecnie EC składa się z 8 szkół 
w 4 krajach na 3 kontynentach. Pod koniec XIX i na poczatku XX wieku zaczął się prawdzi-
wy rozkwit Brighton jako letniej stolicy Anglii. Do dziś jest to niezwykle popularny ośrodek 
wśród turystów (zarówno z Anglii jak i z innych krajów). Linia kolejowa łącząca Londyn z 
Brighton pozwala na odbycie chociażby jednodniowej wycieczki i spędzenie paru chwil na 
plaży. Zajęcia dla młodzieży odbywają się w Brighton College. Kursanci mają dostęp do 
kafejki, krytego basenu, boisk sportowych, ogrodu, internetu.

•	 wiek od 13-17 lat
•	 kurs standardowy: 20 lekcji / tydzień
•	 kurs intensywny: 30 lekcji / tydzień
•	 kurs dostępny w okresie: 15.06.-23.08.2014 (ro-

dzina) lub 06.07.-16.08.2014 (kampus)
•	 ilość osób w grupie: 10 (max. 15)
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	 zajęcia prowadzone są w bloku przed- i popołu-

dniowym
•	 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
•	 przyjazd/wyjazd: niedziela / sobota

•	 test kwalifikacyjny na dany poziom
•	 lekcje języka zgodnie z programem kursu
•	 materiały do nauki
•	 możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki oraz 

internetu
•	 zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na  terenie szkoły
•	 zakwaterowanie u rodziny angielskiej  w pokoju 2-osobowym lub 

na terenie kampusu w pokoju 1-osobowym z pełnym wyżywieniem:  
śniadania, lunch, obiadokolacje

•	 testy postępów w nauce
•	 wycieczki podczas weekendu np. do  Londynu, Cambridge,...;  

półdniowe: Arundel Castle, Hove, Worthing (bez biletów wstępu),
•	 transfer z/na lotnisko Heathrow / Gatwick  w godz. 8.00-20.00
•	 certyfikat na zakończenie kursu

Opłata za pełen program

ilość tygodni zakwaterowanie u rodziny zakwaterowanie w kampusie

2 tygodnie 1280 GBP 1500 GBP

3 tygodnie 1870 GBP 2200 GBP

4 tygodnie 2460 GBP 2900 GBP

Dodatkowo

•	 dopłata do kursu intensywnego: 
£115/tydzień

•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 przelot samolotem: od 500 zł

sprachcaffe brighton

Szkoła Sprachcaffe została założona w 1990 roku i obejmuje sieć kilkunastu szkół języko-
wych w Europie i na świecie. Mottem Sprachcaffe jest: „Poznaj język i ludzi z całego świa-
ta!”. Brighton to znany angielski kurort nadmorski pełen zabytków (Royal Pavilon, Lanes, 
Palace Pier) i atrakcji dla zwiedzających. Brighton położone nad morzem, z wieloma za-
bytkami i wspaniałą atmosferą stanowi perfekcyjne miejsce do nauki języka angielskiego. 
Szkoła mieści się centrum miasta, blisko wszystkich zabytków i atrakcji miasta. W pobliżu 
szkoły  znajduje  się wiele  sklepów,  kawiarni  i  restauracji. Szkoła  posiada budynek  z  14 
klasami, biblioteką z multimediami. Zajęcia mogą odbywać się również w drugim budynku, 
oddalonym o 30 min. drogi od budynku głównego.

•	 kurs dostępny w okresie 22.06.-13.09.2014
•	 wiek od 14-21 lat
•	 kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
•	 kurs intensywny: 30 lekcji/tydzień
•	 ilość osób w grupie 10-12 (max 15)
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
•	 przyjazd/wyjazd: niedziela

•	 test kwalifikacyjny na dany poziom
•	 lekcje języka zgodnie z programem kursu
•	 materiały do nauki (podręcznik wypożyczany)
•	 możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki 

oraz internetu
•	 bogaty program zajęć sportowo- rekreacyjnych na terenie 

szkoły
•	 1 całodniowa wycieczka w tygodniu np. do Londynu, Stone-

henge, Oxfordu,...; 1 półdniowa wycieczka w tygodniu
•	 zakwaterowanie u rodziny angielskiej w pokoju 2-osobowym 

lub w rezydencji szkolnej w pokoju 4-osobowym (od 16 lat)
•	 pełne wyżywienie: śniadania i  obiadokolacje + lunch
•	 w cenie kursu: transfer z/na lotnisko Londyn Heathrow  

lub Gatwick dla lotów w godzinach 9-19
•	 testy postępów w nauce
•	 certyfikat na zakończenie kursu

Opłata za pełen program

ilość tygodni zakwaterowanie  
u rodziny

zakwaterowanie 
w rezydencji

2 tygodnie 4778 zł 6046 zł

3 tygodnie 6969 zł 8871 zł

4 tygodnie 9160 zł 11696 zł

Dodatkowo

•	 dopłata za kurs intensywny: 264 zł/
tydzień

•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 przelot samolotem: od 500 zł

EC
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CENTRE OF ENGLISH STUDIES WORTHING

Szkoła Centre of English Studies została założona w 1976 roku i stała się jedną z głównych 
szkół językowych w Europie. Od 30 lat uczy studentów z ponad 55 krajów. Dzięki dbałości 
o wysoki standard nauczania, szkoła zdobyła akredytacje wielu renomowanych instytucji, 
m.in. rekomendowana jest przez Irish Department of Education oraz British Council. Wor-
thing jest spokojną, nadmorską miejscowością, położoną na południu Anglii, 1,5 godziny 
drogi od Londynu. Tu właśnie Rodzina Królewska przyjeżdża od wieków, aby wypocząć. 
Zajęcia dla młodzieży odbywają się na terenie Worthing College - nowoczesnego ośrodka 
z dostępem do boisk sportowych, ogrodu, kawiarenki.

•	 wiek od 12-17 lat
•	 ilość lekcji: 18 lekcji/tydzień
•	 zajęcia od 9.30 do 12.30
•	 kurs dostępny w okresie 16.06.-22.08.2014
•	 ilość osób w grupie 10-12 (max 15)
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
•	 przyjazd/wyjazd: niedziela

•	 test kwalifikacyjny na dany poziom
•	 lekcje języka zgodnie z programem kursu
•	 materiały do nauki
•	 możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki 

oraz internetu
•	 bogaty program zajęć sportowo- rekreacyjnych i kulturalnych: 

mini- golf,  siatkówka, piłka nożna, dyskoteka, filmy
•	 zakwaterowanie u rodziny angielskiej w pokoju 2-osobowym z 

pełnym wyżywieniem
•	 testy postępów w nauce
•	 całodzienna wycieczka w tygodniu (np.  Londyn, Brighton, 

Winchester,...)
•	 certyfikat na zakończenie kursu

Opłata za pełen program

ilość tygodni cena
2 tygodnie 944 GBP

3 tygodnie 1409 GBP

4 tygodnie 1872 GBP

Dodatkowo
•	 transfer z/na lotnisko Gatwick: 

£100 /w 1 stronę
•	 transfer z/na lotnisko Heathrow: 

£125/w 1 stronę
•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 przelot: od 500 zł

sprachcaffeExmouth

Szkoła Sprachcaffe została założona w 1990 roku i obejmuje sieć kilkunastu szkół języ-
kowych w Europie  i na świecie. Mottem Sprachcaffe  jest:  „Poznaj  język  i  ludzi z całego 
świata!”. Palmy, drzewka cytrynowe w „starej” Anglii?! Wierzcie lub nie, ale są takie miej-
scowości wypoczynkowe na południowym wybrzeżu Anglii, łącznie z Exmouth, które mogą 
pochwalić się wspaniałą subtropikalną roślinnością i średnią letnią temperatur około 25°C. 
Nikogo nie dziwi zatem, że Exmouth uważane jest przez Brytyjczków za część ich własnej 
„Riwiery”! Szkoła mieści się centrum miasta, blisko wszystkich atrakcji. W pobliżu szkoły 
znajduje się wiele sklepów, kawiarni i restauracji. Szkoła posiada budynek z 12 klasami, 
biblioteką z multimediami oraz salę do samodzielnej nauki.

•	 kurs dostępny w okresie 29.06.-06.09.2014
•	 wiek od 14-17 lat
•	 kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
•	 kurs intensywny: 30 lekcji/tydzień
•	 ilość osób w grupie 10-12 (max 15)
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
•	 przyjazd/wyjazd: niedziela

•	 test kwalifikacyjny na dany poziom
•	 lekcje języka zgodnie z programem kursu
•	 materiały do nauki (podręcznik wypożyczany)
•	 możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki 

oraz internetu
•	 bogaty program zajęć sportowo- rekreacyjnych na terenie 

szkoły
•	 1 całodniowa wycieczka w tygodniu np. do Londynu, Stone-

henge, Oxfordu,...; 1 półdniowa wycieczka w tygodniu
•	 zakwaterowanie u rodziny angielskiej w pokoju 3-osobowym
•	 pełne wyżywienie: śniadania i  obiadokolacje + pakowany 

lunch
•	 w cenie kursu: transfer z/na lotnisko  Londyn Heathrow  

- przylot w godz. 11-15, wylot 15-20
•	 testy postępów w nauce
•	 certyfikat na zakończenie kursu

Opłata za pełen program

ilość tygodni cena
2 tygodnie 4 409 zł

3 tygodnie 6 310 zł

4 tygodnie 8211 zł

Dodatkowo
•	 dopłata za kurs intensywny: 

185 zł/tydzień
•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 przelot samolotem: od 500 zł
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Kings Colleges bournemouth

Szkoła Kings jest jedną z najstarszych szkół językowych w Anglii, powstała w 1957 roku.  
W 2008 właścicielem Kingsa została organizacja Prime Education. Tutaj każdy słuchacz 
jest ciepło i miło witamy, a szkoła oferuje mu doskonałe warunki do nauki, rozwoju i za-
wiązywania  nowych  znajomości.  Bournemouth  jest  znane  z  pięknych  parków  i  długich 
piaszczystych plaż. Szkoła zlokalizowana jest blisko centrum miasta, niedaleko wybrzeża, 
otoczona ogrodem, posiada boisko do siatkówki i koszykówki, centrum multimedialne, bi-
bliotekę, restaurację oraz mini-kino. 

•	 wiek od 16 do 21 lat - opcja 1
•	 wiek od 14 do 17 lat - opcja 2
•	 kurs dostępny w okresie 16.06.-31.08.2014
•	 20 lekcji /tydzień
•	 ilość osób w grupie: 10 (max. 16)
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	 dostęp do systemu nauki on-line
•	 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
•	 przyjazd/wyjazd: niedziela

•	 pakiet powitalny z informacjami o szkole i mieście
•	 materiały do nauki
•	 lekcje języka zgodnie z programem
•	 możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki, 

internetu
•	 zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły: 

siatkówka, piłka nożna, dyskoteka, filmy, karaoke; jedna bez-
płatna wycieczka na tydzień (np. Londyn, Stratford, Bath)

•	 zakwaterowanie z wyżywieniem HB:  
u rodziny angielskiej w pokoju 1-lub 2-osobowym lub 
w hotelu szkoły pokoju 1-osobowym (min. 18 lat),

•	 testy postępów w nauce
•	 certyfikat na zakończenie kursu 

 
DODATKOWO DLA KURSU - OPCJA 2:

•	 dodatkowy program zajęć rekreacyjnych i kulturalnych
•	 jedna półdniowa wycieczka na tydzień
•	 dodatkowo lunch

Opłata za pełen program

ilość tygodni kurs opcja 1 kurs opcja 2

2 tygodnie 820 GBP 982 GBP

3 tygodnie 1230 GBP 1473 GBP

4 tygodnie 1640 GBP 1964 GBP
Dodatkowo
•	 dopłata za pokój 1-osobowy u rodzi-

ny w okresie wakacji: £27/tydzień
•	 dopłata do zakwaterowania w hotelu 

szkolnym: £119/tydzień
•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 przelot: od 500 zł
•	 transfer z/na lotnisko Heathrow w 

niedzielę w godzinach 10-17:
•	 osoby poniżej 16 lat - od £79/w 1 

stronę
•	 osoby powyzej 16 lat - od £47/w 1 

stronę

CENTRE OF ENGLISH STUDIESdublin

Szkoła Centre of English Studies została założona w 1976 roku i stała się jedną z głównych 
szkół językowych w Europie. Od 30 lat uczy studentów sponad 55 krajów. Dzięki dbałości 
o wysoki standard nauczania, szkoła zdobyła akredytację wielu renomowanych instytucji, 
m.in. rekomendowana jest przez Irish Department of Education. Zajęcia dla młodzieży od-
bywają się w dwóch ośrodkach - Mercy College i Mount Temple. Oba ośrodki to działające 
całorocznie  szkoły,  dysponujące nowocześnie wyposażonymi  salami  lekcyjnymi,  salami 
gimnastycznymi, boiskami sportowymi, otoczone zielonymi terenami. 

•	 wiek: 14-17 lat
•	 ilość lekcji: 20 lekcji/tydzień
•	 zajęcia w godz.: 9.30-12.45
•	 kurs dostępny w okresie: 23.06.-15.08.2014
•	 1 lekcja = 45 minut
•	 ilość osób w grupie 10-12 (max 15)
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
•	 przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota

•	 test kwalifikacyjny na dany poziom
•	 lekcje języka zgodnie z programem  kursu
•	 materiały do nauki (podręcznik wypożyczany)
•	 możliwość korzystania z centrum  multimedialnego, biblioteki 

oraz internetu
•	 zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne:  siatkówka, spotka-

nia integracyjne, aerobic
•	 półdniowe wycieczki kulturalne (np. Dublin  Castle, National 

Museum, Trinity College)
•	 1 wycieczka w tygodniu (sobota) - np.  Kilkenny City and 

Castle, Athone and River  Cruise,...
•	 1 dyskoteka na tydzień
•	 zakwaterowanie u rodziny irlandzkiej w  pokoju 2-osobowym z 

wyżywieniem: śniadania, lunch, obiadokolacje
•	 testy postępów w nauce
•	 certyfikat na zakończenie kursu

Opłata za pełen program

ilość tygodni Cennik

2 tygodnie 1261 EUR

3 tygodnie 1850 EUR

4 tygodnie 2462 EUR

Dodatkowo
•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 transfer z/na lotnisko: € 130 
•	 przelot samolotem: od 500 zł
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ISI DUBLIN

International Study Institute, założony w 1977 roku, jest jedną z większych szkół w Dubli-
nie  i  posiada  rekomendację  Irish Department  of  Education.  Dzięki  dbałosci  o  przyjazną  
atmosferę, poświęceniu lektorów i pracowników oraz licznie organizowanych wydarzeniach  
i imprezach ISI zyskało status jednej z najbardziej przyjaznych kursantowi szkół w Dublinie. 
Zajęcia odbywają się na terenie Belvedere College - nowoczesnej szkoły średniej miesz-
czącej się w samym sercu Dublina. Do dyspozycji młodzieży są: sala komupterowa z inter-
netem, kryty basen, sala gimnastyczna i boiska sportowe oraz ogród.

•	 wiek: 14-17 lat
•	 ilość lekcji: 20 lekcji/tydzień = 10 lekcji języka ogólnego + 

10 lekcji warsztatów „English in Action”
•	 warsztaty „English in Action” : grupy są podzielone wg 

tematów - iStudy Paparazzi (grupa tworzy news, artykuły 
o aktualnościach i szkole), iStudy Glee (grupa przygo-
towuje występ na cotygodniowy talent show), iStudy TV 
(grupa przygotowuje program telewizyjny), iStudy Craic 
(grupa uczy się o kulturze Irlandii)

•	 okres kursu: lipiec - sierpień 2014
•	 1 lekcja = 45 minut
•	 ilość osób w grupie 10-12 (max 15)
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
•	 przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota

•	 test kwalifikacyjny na dany poziom
•	 lekcje języka zgodnie z programem  kursu
•	 materiały do nauki
•	 możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki 

oraz internetu
•	 codzienne zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne: siatków-

ka, spotkania integracyjne, aerobic
•	 1 wycieczka w tygodniu (sobota) - np. Connemara, Galway 

Bay, Poulabrone Dolmen, Cliffs of Moher, Wicklow, Kilkenny.
•	 zakwaterowanie u rodziny irlandzkiej w pokoju 2-osobowym 

lub w rezydencji szkolnej w pokoju 3-5-osobowym z wyżywie-
niem: śniadania, lunch, obiadokolacje

•	 transfer z/na lotnisko
•	 karta komunikacji miejskiej
•	 testy postępów w nauce
•	 certyfikat na zakończenie kursu

Opłata za pełen program
ilość tygodni zakwaterowanie u rodziny zakwaterowanie w rezydencji

2 tygodnie 1130 EUR 1445 EUR

3 tygodnie 1675 EUR 2145 EUR

4 tygodnie 2140 EUR 2745 EUR

Dodatkowo

•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 przelot samolotem: od 500 zł

sprachcaffeSt. julian’s

Szkoła Sprachcaffe została założona w 1990 roku i obejmuje sieć kilkunastu szkół języko-
wych w Europie i na świecie. Mottem Sprachcaffe jest: „Poznaj język i ludzi z całego świa-
ta!”. Do szkół Sprachcaffe wyjeżdża co roku około 17.000 uczestników! Dzięki dbałości o 
wysoki  standard nauczania,  szkoła  zdobyła akredytację wielu  renomowanych  instytucji, 
m.in.  rekomendowana  jest  przez  FIYTO  i ALTO.  Szkoła mieści  się  w  spokojnej  części 
zatoki St. Julian’s, w dawnym kompleksie wojskowym. W kampusie znajdują się: klasy, 
apartamenty i hotel szkolny oraz restauracja, sala dyskotekowa, ogrody, basen, biblioteka, 
centrum multimedialne, boisko do siatkówki i wiele innych. W pobliżu szkoły znajduje się 
wiele sklepów i kawiarni. Plaża odległa jest o 10 minut spacerem.

•	 wiek: 14-21 lat
•	 kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
•	 kurs intensywny: 30 lekcji/tydzień
•	 kurs dostępny w okresie 22.06-13.09.2014
•	 ilość osób w grupie 10-12 (max 15)
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
•	 przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota

•	 test kwalifikacyjny na dany poziom
•	 lekcje języka zgodnie z programem kursu
•	 materiały do nauki (podręcznik  wypożyczany)
•	 możliwość korzystania z centrum  multimedialnego, biblioteki 

oraz  internetu
•	 bogaty program zajęć sportowo- rekreacyjnych na terenie 

szkoły
•	 1 całodniowa wycieczka w tygodniu
•	 1 półdniowa wycieczka w tygodniu
•	 zakwaterowanie w pokoju 3-osobowym z pełnym wyżywie-

niem (śniadania i  obiadokolacje + pakowany lunch) u rodziny 
maltańskiej lub w rezydencji szkolnej

•	 transfer z/na lotnisko
•	 testy postępów w nauce
•	 certyfikat na zakończenie kursu

Opłata za pełen program
ilość tygodni zakwaterowanie u rodziny zakwaterowanie w hotelu szkolnym

2 tygodnie 4114 zł 4994 zł

3 tygodnie 6116 zł 7436 zł

4 tygodnie 8118 zł 9878 zł

Dodatkowo

•	 dopłata za kurs intenwyny: 154 zł/
tydzień

•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 bezpośredni przelot samolotem z 

Krakowa lub Wrocławia: od 800 zł
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easy school of english Marsascala

EASY School of English jest akredytowana przez Ministerstwo Edukacji Malty i specjalizu-
je się w dwóch rodzajach kursów: całorocznych kursach dla osób dorosłych oraz kursach 
dla młodzieży organizowanych podczas wakacji. Dysponuje kadrą wykwalifikowanych na-
uczycieli języka angielskiego i specjalizują się w nauczaniu osób w różnym wieku i z ca-
łego świata. Centrum dla młodzieży znajduje się w południowo-wschodniej części wyspy 
- w Marsascali, szkoła połączona jest z hotelem szkolnym o bardzo wysokim standardzie, 
z własnym basenem. Marsascala to dawny port rybacki, z pięknym widokiem na zatokę. 
Szkoła umiejscowiona jest na wzgórzu,  z widokiem na Morze Śródziemne. Wszystkie sale 
są wyposażone w nowoczesny sprzęt do nauki - tablice interaktywne, telewizory, projekto-
ry etc. Do dyspozycji kursantów jest też beach klub.

•	  wiek 13-17 lat
•	  ilość osób w grupie: max. 12
•	 1 lekcja = 45 minut
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	  ilość lekcji: 20 lekcji/tydzień
•	 początek kursu: każdy poniedziałek
•	 przyjazd/wyjazd: sobota lub niedziela

•	 test kwalifikacyjny
•	 lekcje zgodnie z programem
•	 materiały do nauki
•	 transfer z/na lotnisko
•	 bogaty program zajęć dodatkowych, w  tym zwiedzanie, zaję-

cia sportowo - kulturalne na terenie szkoły
•	 zakwaterowanie u rodziny w pokoju 2-3- osobowym lub w 

hotelu szkolnym 3* w  pokojach 3-4-osobowych z pełnym 
wyżywieniem

•	 opieka kadry szkoły Easy podczas pobytu
•	 certyfikat ukończenia kursu

Opłata za pełen program

ilość tygodni zakwaterowanie  
u rodziny

zakwaterowanie  
w hotelu szkolnym

2 tygodnie 924 EUR 980 EUR

3 tygodnie 1411 EUR 1495 EUR

4 tygodnie 1898 EUR 2010 EUR

Dodatkowo
•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 bezpośredni przelot samolotem 

z Krakowa lub Wrocławia: od 
800 zŁ

sprachcaffeSt. Paul’s Bay

Szkoła Sprachcaffe została założona w 1990 roku i obejmuje sieć kilkunastu szkół języ-
kowych w Europie i na świecie. Budynek szkoły mieści się w dawnym ratuszu St. Paul’s 
Bay. Zajęcia odbywają się w 9 przestronnych klasach, kursanci mają do swojej dyspozycji 
kafejkę i bibliotekę. Plaża oddalona jest tylko kilka minut spacerem, a w okolicy znajdują 
się liczne sklepy, kafejki, restauracje. 

•	 wiek: 14-17 lat
•	 kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
•	 kurs intensywny: 30 lekcji/tydzień
•	 kurs dostępny w okresie 22.06-13.09.2014
•	 ilość osób w grupie 10-12 (max 15)
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
•	 przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota

•	 test kwalifikacyjny na dany poziom
•	 lekcje języka zgodnie z programem kursu
•	 materiały do nauki (podręcznik  wypożyczany)
•	 możliwość korzystania z centrum  multimedialnego, biblioteki 

oraz  internetu
•	 bogaty program zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie szkoły
•	 1 całodniowa wycieczka w tygodniu
•	 1 półdniowa wycieczka w tygodniu
•	 zakwaterowanie w pokoju 3-osobowym z pełnym wyżywieniem 

(śniadania i  obiadokolacje + pakowany lunch) u rodziny mal-
tańskiej lub w rezydencji szkolnej

•	 transfer z/na lotnisko
•	 testy postępów w nauce
•	 certyfikat na zakończenie kursu

Opłata za pełen program

ilość tygodni zakwaterowanie  
u rodziny

zakwaterowanie  
w rezydencji

2 tygodnie 3542 zł 4026 zł

3 tygodnie 5258 zł 5984 zł

4 tygodnie 6974 zł 7942 zł

Dodatkowo
•	 dopłata za kurs intenwyny: 154 zł/

tydzień
•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 bezpośredni przelot samolotem z 

Krakowa lub Wrocławia: od 800 zł
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iels sliema

Szkoła IELS Malta powstała w 1985 roku i mieści się w wakacyjnym kurorcie Sliema, po-
siada akredytację Ministerstwa Edukacji Malty. Jest także członkiem organizacji FELTOM, 
ALTO, FIYTO, zrzeszających uznane szkoły językowe. Szkoła zapewnia bogaty program 
zajęć towarzyskich i kulturalnych, które są integralną częścią pobytu. 
Budynek szkoły dla młodzieży  jest  zlokalizowany przy promenadzie. Po całkowitym  re-
moncie w 2008 roku szkoła dysponuje 60 nowowczesnymi i przestronnymi salami lekcyj-
nymi oraz wewnętrznym ogrodem.

•	 wiek: 13-17 lat
•	 kurs odbywa się w okresie 15.06-14.09.2014
•	 ilość lekcji: 20 lekcji/tydzień
•	 1 lekcja = 45 minut
•	 ilość osób w grupie: 12-15 osób
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	 kurs rozpoczyna się w każdy poniedziałek
•	 przyjazd/wyjazd: sobota lub niedziela

•	 test kwalifikujący na dany poziom
•	 lekcje języka zgodnie z programem kursu
•	 materiały dydaktyczne
•	 zakwaterowanie w pokojach 2-3-4-osobowych u rodzin mal-

tańskich w hotelu szkolnym Club Residence
•	 pełne wyżywienie: śniadania, lunch i obiadokolacje
•	 transfer z/na lotnisko
•	 możliwość korzystania z centrum  multimedialnego
•	 atrakcyjny program turystyczny i  rekreacyjny: 2 wycieczki pół-

dniowe i 1całodniowa na tydzień, m.in. wycieczki po  wyspie, 
zwiedzanie Valetta, Rabat, Blue  Grotto, wycieczki łodzią, 
dyskoteki,  sporty wodne, wieczory integracyjne...,

•	 opieka kadry szkoły podczas lekcji i zajęć dodatkowych
•	 korzystanie z beach clubu szkoły
•	 certyfikat ukończenia kursu

Opłata za pełen program
ilość tygodni zakwaterowanie  

u rodziny
zakwaterowanie  
w hotelu szkolnym

2 tygodnie 999 EUR 1140 EUR

3 tygodnie 1459 EUR 1670 EUR

4 tygodnie 1918 EUR 2200 EUR

Dodatkowo

•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 bezpośredni przelot samolotem z 

Krakowa lub Wrocławia: od 800 zŁ

sprachcaffebarcelona

Szkoła Sprachcaffe została założona w 1990 roku i obejmuje sieć kilkunastu szkół języ-
kowych w Europie  i na świecie. Mottem Sprachcaffe  jest:  „Poznaj  język  i  ludzi z całego 
świata!”. Plaża, słońce i kultura to wszystko sprawia, że Barcelona jest wprost idealnym 
miejscem na spędzenie niezapomnianych wakacji i naukę hiszpańskiego!  Zajęcia odby-
wają się na terenie kampusu uniwersyteckiego. Wszystkie sale, w których odbywają się 
zajęcia są klimatyzowane, a do dyspozycji młodzieży są sala telewizyjna, sala gier, siłow-
nia, boiska sportowe.

•	 kurs dostępny w okresie 29.06.-23.08.2014
•	 wiek od 14 do 21 lat
•	 kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
•	 kurs intensywny: 30 lekcji/tydzień
•	 ilość osób w grupie 10-12 (max 15)
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
•	 przyjazd: niedziela
•	 wyjazd: sobota

•	 test kwalifikacyjny
•	 pakiet powitalny
•	 materiały do nauki
•	 zajęcia językowe zgodnie z programem  kursu
•	 zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych do wyboru: w 

rezydencji szkolnej (tylko od 13.07.-23.08.2014) lub u rodziny 
goszczącej

•	 pełne wyżywienie
•	 zajęcia pozalekcyjne: 1 wycieczka całodniowa i 1 wycieczka 

popołudniowa w tygodniu; zajęcia sportowe, plażowanie,  
zwiedzanie, tapas, salsa...

•	 całodobowa opieka kadry
•	 transfer z/na lotnisko Barcelona (BCN) w godzinach 9.00-20.00
•	 certyfikat ukończenia kursuOpłata za pełen program

ilość tygodni zakwaterowanie  
u rodziny

zakwaterowanie 
w rezydencji

2 tygodnie 4664 zł 6380 zł

3 tygodnie 6776 zł 9350 zł

4 tygodnie 8888 zł 12320 zł

Dodatkowo

•	 dopłata za kurs intensywny:  
176 zł/tydzień

•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 przelot samolotem: od 500 złv
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enforex barcelona

Szkoła  języka  hiszpańskiego,  która  została  założona  w  1989  roku  i  prowadzi  kursy  
języka  hiszpańskiego  dla  obcokrajowców w Hiszpanii  a  także  w Ameryce  Południowej  
w  Ekwadorze,  Boliwii,  Peru,  Argentynie.  Szkoła  otwarta  jest  przez  cały  rok,  również  
w czasie Wielkanocy i Bożego Narodzenia. ENFOREX w Barcelonie jest pomiędzy Plaza 
Cataluña  i Plaza España, w bezpiecznej okolicy, blisko największych atrakcji  takich  jak 
Gran Vía i Las Ramblas. Szkoła dysponuje 54  klimatyzowanymi salalmi lekcyjnymi, tara-
sem, salą gimnastyczną, salą komputerową z bezpłatnym i bezprzewodowym internetem 
i biblioteką.

•	 wiek: 14-21 lat
•	 kurs dostępny w okresie 29.06.-23.08.2014
•	 kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
•	 kurs intensywny: 30 lekcji/tydzień
•	 ilość osób w grupie: 14
•	 1 lekcja = 45 minut
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	 przyjazd: w niedzielę, wyjazd w sobotę

•	 test kwalifikacyjny
•	 pakiet powitalny
•	 materiały do nauki, podręcznik i ćwiczenia
•	 zajęcia językowe zgodnie z programem kursu
•	 zakwaterowanie w pokojach 2-osobowowych u rodziny  

lub rezydencji szkolnej
•	 pełne wyżywienie
•	 sporty: koszykówa, siatkówka, pływanie, kręgle, piłka nożna, 
•	 wycieczki: Park Güell, Tibidabo Amusement Park, Pueblo 

español, Sitges, Tarragona...
•	 zajęcia rekreacyjne: konkursy, wieczory tematyczne,  

dyskoteki, karaoke, tradycyjne zabawy i gry obozowe

Opłata za pełen program
ilość tygodni zakwaterowanie  

u rodziny
zakwaterowanie 
w rezydencji

2 tygodnie 1080 EUR 1530 EUR

3 tygodnie 1775 EUR 2325 EUR

4 tygodnie 2470 EUR 3120 EUR 

Dodatkowo

•	 dopłata za kurs intensywny:  
50 EUR/tydzień

•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 przelot samolotem: od 500 zł

sprachcaffeparyż

Szkoła Sprachcaffe została założona w 1990 roku i obejmuje sieć kilkunastu szkół języ-
kowych w Europie i na świecie. Szkoła w Paryżu  położona jest na spokojnej ulicy w po-
łudniowo-wschodniej części 9 dzielnicy “Arrondissement de l’Opera”. W pobliżu znajduje 
się centrum Boulevard Hausmann, gdzie jest wiele restauracji, kawiarni, sklepów i butików. 
Również blisko szkoły znajduje się m.in. Paryska Opera.

•	 wiek: 14-21 lat
•	 kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
•	 kurs dostępny w okresie 29.06-06.09.2014
•	 ilość osób w grupie 10-12 (max 15)
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
•	 przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota

•	 test kwalifikacyjny na dany poziom
•	 lekcje języka zgodnie z programem kursu
•	 materiały do nauki (podręczniki  wypożyczane)
•	 możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki 

oraz internetu
•	 zakwaterowanie u rodziny goszczącej w pokojach 2-osobo-

wych z pełnym wyżywieniem
•	 bogaty program zajęć sportowo - rekreacyjnych na terenie 

szkoły
•	 1 całodniowa wycieczka w tygodniu np. Wersal, Luwr...
•	 1 półdniowa wycieczka w tygodniu np. Montmartre, Pola 

Elizejskie, ....
•	 transfer z/na lotnisko: w godzinach 9-17
•	 testy postępów w nauce
•	 certyfikat na zakończenie kursuOpłata za pełen program

ilość tygodni cena

2 tygodnie 5368 PLN

3 tygodnie 7788 PLN

4 tygodnie 10208 PLN

Dodatkowo
•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 bezpośredni przelot samolotem z 

Krakowa lub Wrocławia: od 800 zł
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actilingua wiedeń

ActiLingua Academy to sprawdzona i ciesząca sie światowym uznaniem szkoła języków 
obcych,  założona  w  1988  roku. Actilingua  jest  członkiem międzynarodowej  organizacji 
IALC (International Association of Language Centers) zrzeszającej szkoły językowe speł-
niające surowe kryteria jakości oraz członkiem CAMPUS Austria, austriackiego zrzeszenia 
szkół zapewniających najwyższą jakość nauczania języka niemieckiego. Zajęcia dla mło-
dzieży 16-19 lat odbywają się w budynku Sacre Coeur (z dużym, przepięknym parkiem) 
znajdującym się bezpośrednio obok głównego budynku ActiLingua Academy, a dla mło-
dzięży 12-17 lat w ywatnej szkole założonej przez cesarzową Marię Teresę. Szkoła mieści 
się w samym sercu Wiednia, w okolicy wszystkich najważniejszych atrakcji.

•	 kurs opcja 1 - wiek 12-17 lat
•	 kurs opcja 2 - wiek 16-17 lat
•	 daty rozpoczęcia kursów:  

29.06., 13.07., 20.07., 27.07.2014
•	 kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
•	 kurs intensywny: 30 lekcji/tydzień
•	 ilość osób w grupie: 10-12
•	 wszystkie poziomy zaawansowania
•	 przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota

•	 test kwalifikacyjny na odpowiedni poziom
•	 lekcje języka zgodnie z programem kursu
•	 zakwaterowanie w rezydencji szkolnej w pokojach 2-osobo-

wych z wyżywieniem śniadania i obiadokolacje (dodatkowo 
lunch w opcji 1)

•	 korzystanie z centrum multimedialnego
•	 możliwość wypożyczenia książek na czas kursu lub zakupu z 

50 % rabatem
•	 karta ActiLingua uprawniająca do zniżek w niektórych restau-

racjach, muzeach i teatrach
•	 przewodnik po Wiedniu
•	 bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu
•	 zajęcia pozalekcyjne:  konwersacje i filmy na temat austriac-

kiej literatury, historii, muzyki, mediów, zajęcia sportowe, kurs 
walca wiedeńskiego, wycieczki z przewodnikiem po Wiedniu

•	 atrakcyjny program wycieczek za opłatą  np. do Salzburga, 
Grazu oraz innych regionów Austrii, wyjścia do teatru, winiarni 
oraz zajęcia sportowe

•	 certyfikat ukończenia kursu

Opłata za pełen program

ilość tygodni kurs opcja 1 kurs opcja 2

2 tygodnie 1405 EUR 1080 EUR

3 tygodnie 2000 EUR 1519 EUR

4 tygodnie 2595 EUR 1958 EUR

Dodatkowo
•	 dopłata do kursu intensywnego: opcja 

 1 - €87 /tydzień, opcja 2 - €126/tydzień 
•	 karta komunikacji miejskiej: € 16/tydzień
•	 transfer z lotniska: € 39/w 1 stronę
•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 przejazd autokarem: od 300 zł
•	 przelot samolotem: od 750 zł

did - niemcykursy dla dzieci 8-14 lat

Najmłodszym uczestnikom polecamy kurs w rezydencji w Höchst. Tutaj mieszkasz z ró-
wieśnikami w rezydencji młodzieżowej. Szkoła DID oferuje bardzo rozbudowany program 
czasu wolnego i poza tym zapewnia opiekę 24 godziny na dobę. Rezydencja w Höchst 
oferuje sale lekcyjne i pokoje, ale również dużą aulę, pomieszczenia do spędzania czasu 
wolnego oraz bardzo duży park. W nim jest wystarczająco dużo miejsca aby pograć w piłkę 
lub koszykówkę, pogrillować albo po prostu poleżeć na słońcu... 

•	 wiek: 8-14 lat
•	 ilość osób w grupie: 12 (max. 15)
•	 kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
•	 kurs intensywny: 24 lekcje/tydzień
•	 różne poziomy zaawansowania
•	 przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota
•	 kurs dostępny w okresie 22.06.-09.08.2014
•	 kursy rozpoczynają się w każdy poniedzia-

łek

•	 test kwalifikacyjny na dany poziom
•	 lekcje języka zgodnie z programem kursu
•	 zakwaterowanie w hotelu szkolnym w pokojach 3-4-osobo-

wych z pełnym wyżywieniem
•	 materiały do nauki
•	 codzienne zajęcia pozalekcyjne (zwiedzanie, sport, spotkania  

integracyjne...)
•	 całodniowa wycieczka w każdy weekend 
•	 certyfikat ukończenia kursu

Opłata za pełen program Dodatkowo

ilość tygodni kurs standardowy kurs intensywny

2 tygodnie 1200 EUR 1300 EUR

3 tygodnie 1800 EUR 1950 EUR

4 tygodnie 2400 EUR 2600 EUR

•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 transfer z/na lotnisko:100 EUR
•	 przelot samolotem: od 500 zł
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did - niemcy kursy dla młodzieży 12-16 lat

Znasz Niemcy tylko z książki i telewizji? No to najwyższy czas na letnie wakacje językowe 
z did deutsch-institut! Tu czeka na Ciebie o wiele więcej do odkrycia niż tylko słówka i gra-
matyka... Pokażemy Ci, jak żyją Niemcy i co ciekawego jest w naszym kraju, jego bogatej 
kulturze  i  tradycji. W krótkim czasie będziesz  lepiej  rozumiał  nasz  język. Kurs  standar-
dowy oferuje Ci wszystko, co odpowiada udanym wakacjom językowym w Twoim wieku: 
będziesz się uczyć języka niemieckiego i jednocześnie odkrywać nowy kraj, nawiązywał 
nowe przyjaźnie i odpoczywał po zajęciach. 

•	 wiek:12-16 lat
•	 ilość osób w grupie: 12 (max. 15)
•	 kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
•	 różne poziomy zaawansowania
•	 przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota

•	 Ośrodki czynne w okresie:
•	 Hintersee: 22.06.-09.08.2014
•	 Poczdam i Aschaffenburg: 22.06.-26.07.2014

•	 test kwalifikacyjny na dany poziom
•	 lekcje języka zgodnie z programem kursu
•	 zakwaterowanie u rodziny niemieckiej (Aschaffenburg, 

Poczdam) lub w hotelu szkolnym (Hintersee)  w pokojach 
2-3-4-osobowych z pełnym  wyżywieniem

•	 materiały do nauki
•	 4 programy kulturalne, rekreacyjne na  tydzień (zwiedzanie, 

sport, spotkania  integracyjne...)
•	 całodniowa wycieczka w każdy weekend 
•	 certyfikat ukończenia kursu

Opłata za pełen program

ilość tygodni Aschaffenburg, Poczdam Hintersee

2 tygodnie 950 EUR 1300 EUR

3 tygodnie 1425 EUR 1950 EUR

4 tygodnie 1900 EUR 2600 EUR

Dodatkowo
•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 transfer z/na lotnisko:100 -200 EUR
•	 przelot samolotem: od 500 zł

did - niemcykursy dla młodzieży 14-17 lat

Jesteś w wieku pomiędzy 14-17 lat i chciałbyś zrobić tego lata coś zupełnie innego... bez 
Twoich rodziców i reszty rodziny? To zapraszamy Cię do Berlina, Kolonii, Norymbergii, Au-
gsburga albo Wiesbaden! Podczas kursu poznasz dużo nowych przyjaciół z całego świata, 
przeżyjesz dużo fajnych przygód i przy okazji nauczysz się jeszcze języka niemieckiego! 
Doskonale, prawda? Wrócisz do domu z wieloma nowymi adresami, a w szkole będą się 
Ciebie pytać, jak wytłumaczyć twoje lepsze oceny z niemieckiego. 

•	 wiek: 14-17 lat
•	 ilość osób w grupie: 12 (max. 15)
•	 ilość godzin: 

  Augsburg, Norymberga i Kolonia: 20 lekcji/tydzień 
  Berlin, Wiesbaden: 20 lub 24 lekcje/tydzień

•	 różne poziomy zaawansowania
•	 przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota
•	 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
•	 Ośrodki czynne w okresie:
  Kolonia: 22.06.-09.08.2014
  Norymberga: 22.06.-26.07.2014
  Berlin, Wiesbaden, Augsburg: 22.06.-23.08.2014

•	 test kwalifikacyjny na dany poziom
•	 lekcje języka zgodnie z programem kursu
•	 zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym u rodziny niemieckiej 

lub w hotelu szkolnym (tylko Berlin) z pełnym wyżywieniem
•	 materiały do nauki
•	 4 programy kulturalne, rekreacyjne, sportowe na tydzień (zwie-

dzanie, sport, spotkania  integracyjne...)
•	 całodniowa wycieczka w każdą sobotę - dodatkowo płatna € 30
•	 karta komunikacji miejskiej (bez Wiesbaden)
•	 odbiór i dowóz na dworzec
•	 certyfikat ukończenia kursu

Opłata za pełen program

ilość tygodni Augsburg, Kolonia,  
Norymberga, Wiesbaden

Berlin

2 tygodnie 950 EUR 1300 EUR

3 tygodnie 1425 EUR 1950 EUR

4 tygodnie 1900 EUR 2600 EUR

Dodatkowo
•	 dopłata do kursu intensywnego w 

Berlinie: 50 EUR/tydzień
•	 opłata administracyjna: 200 zł
•	 opłata za przelewy: 100 zł
•	 ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
•	 transfer z/na lotnisko:100 -200 

EUR
•	 przelot samolotem: od 500 zł


