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LEKTOR  zaprasza na kursy językowe za granicą.  Londyn, Rzym, Berlin, Dublin czy Paryż to miejsca, gdzie można uczyć się języka 
nie tylko na kursie, ale także w sklepie, na ulicy, w kawiarni i podczas zwiedzania. Kursy zagraniczne są połączeniem przyjemnego 
z pożytecznym -  zapewniają szybkie postępy językowe dzięki międzynarodowym grupom i native speakerom oraz niezapomniane 
wrażenia.

Udział w kursie można wziąć przez cały rok kalendarzowy. 
Można zdecydować się na dowolną długość kursu, jednak 
minimalny okres wyjazdu to dwa tygodnie. Kursy zaczynają 
się w każdy poniedziałek.

Szkoły językowe oferują różne warianty zajęć językowych - 
kursy standardowe, intensywne i superintensywne, a więc 
można dobrać ilość lekcji do swoich potrzeb oraz możliwo 
-ści. Oprócz tego każda szkoła oferuje lekcje indywidualne 
(np. jako uzupełnienie kursu standardowego).

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). 

Kursy organizowane są na wszystkich poziomach zaawanso-
wania - od początkującego po zaawansowany. Kwali�kacja 
następuje na miejscu na podstawie testu i rozmowy.

Wiele szkół oferuje dodatkowo możliwość uczestnictwa
w kursach języka w biznesie oraz specjalistycznych (kursy 
egzaminacyjne, angielski dla prawników, angielski dla osób 
pracujących w międzynarodowych �rmach itp.). Są to kursy 
dla osób na minimum średniozaawansowanym poziomie 
języka, przede wszystkim pracujących w konkretnych 
branżach lub dla studentów ostatnich lat studiów.

Szkoły zapewniają zakwaterowanie u starannie dobranych 
miejscowych rodzin lub w akademikach / domach studen- 
ckich, zwanych rezydencjami. Gwarantują także całodzienne 
wyżywienie lub śniadania i obiadokolacje z możliwością 
wykupienia tanich lunchów na terenie szkoły. Możliwe jest 
również zakwaterowanie w hotelach.

gdzie odbywają się kursy?

jak dobrze należy znać język
aby pojechać na kurs?

kiedy i na jak długo można wyjechać?

jakie są rodzaje kursów?

kursy biznesowe i specjalistyczne gdzie uczestnicy kursów mieszkają?
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Nauka odbywa się w grupach międzynarodowych przy 
zastosowaniu nowoczesnych podręczników i pomocy dyda-
ktycznych. Lektorami są wyłącznie wysoko kwali�kowani 
nauczyciele zagranicznej szkoły (native speakers). Po zajęciach 
można korzystać z laboratorium językowego, centrum 
komputerowego, biblioteki...

Oprócz codziennych lekcji języka oferowane przez nas 
szkoły organizują bogaty program zajęć sportowych (basen, 
siatkówka, koszykówka, squash itp.), towarzyskich (wieczory 
międzynarodowe, dyskoteki, barbecue, wieczory �lmowe 
itp.) oraz całodniowe i półdniowe wycieczki w ciekawe 
miejsca.

Najprostszym i najwygodniejszym sposobem dojazdu na 
kurs jest przelot samolotem. LEKTOR może zarezerwować 
bilet lotniczy zarówno w tanich,  jak i regularnych liniach 
lotniczych. Możliwy jest także przejazd autokarem 
rejsowych linii przewozowych. Po przylocie na lotnisko/do-
jeździe na dworzec do miejsca zakwaterowania można 
dostać się transportem publicznym lub taksówką; albo 
skorzystać z tzw. transferu organizowanego przez szkołę. 

Na kurs można zapisać się przez internet (www.jezykowe.eu 
lub www.lektor.com.pl) lub osobiście w siedzibie LEKTORA. 
Szczegółowe informacje na temat zapisów znajdują się na 
stronie internetowej. Oferujemy kompleksową obsługę 
wyjazdu – zajmujemy się rezerwacją kursu, zakwaterowania 
i transferu oraz  dojazdem i ubezpieczeniem.

JAK ZAREZERWOWAĆ KURS?JAK DOJECHAĆ NA KURS?

co można robić
w czasie wolnym od nauki?jak wyglądają zajęcia językowe?



Szkoła Kings jest jedną z najstarszych szkół językowych w Anglii. Powstała w 1957 
roku. W 2008 właścicielem Kingsa została organizacja Prime Education. Od tamtej 
pory Kings łączy nowe myślenie z latami doświadczeń zdobytymi podczas sześciu 
dekad działalności. Londyńska szkoła mieści się w pełnej zieleni dzielnicy Beckenham, 
20 minut jazdy od centrum. Posiada piękny, duży ogród, kawiarnię, centrum multi- 
medialne. Naprzeciwko szkoły znajduje się biblioteka, z której mogą korzystać wszyscy 
kursanci. Również w pobliżu znajduje się centrum sportowe (sala �tness, basen, 
boiska do koszykówki, siatkówki, korty tenisowe).

wiek od 16 lat
kurs standardowy: 20 lekcji/ tydzień
kurs intensywny: 28 lekcji/ tydzień
ilość osób w grupie: 10 (max. 14)
wszystkie poziomy zaawansowania
dostęp do systemu nauki on-line
kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota

dopłata do zakwaterowania u rodziny w okresie wakacji - £ 21/tydzień
dopłata do zakwaterowania w hotelu szkolnym w pokoju 1-osobowym z 
wyżywieniem HB (tylko w okresie wakacji)  - £ 118/tydzień
transfer od £121/w 1 stronę
transfer organizowany przez �rmę taxi – od £ 70
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: ok. 30 zł/tydzień
przelot: od 500 zł

test kwali�kujący do odpowiedniej grupy zaawansowania
pakiet powitalny zawierający informacje  o szkole i mieście
materiały do nauki (możliwość wypożyczenia podręczników)
lekcje języka zgodnie z programem kursu
możliwość korzystania z centrum  multimedialnego, biblioteki oraz internetu
dostęp do systemu nauki on-line
zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły: siatkówka, piłka  
nożna, dyskoteka, �lmy, karaoke; dodatkowo płatne: kręgle, tenis,  koncerty
program wycieczek (np. Cambridge, Oxford, Stonehenge, Bath) - za dopłatą  ok. £ 25
zakwaterowanie z wyżywieniem śniadania i obiadokolacje do wyboru u rodziny 
angielskiej w pokoju 1-osobowym
w wakacje możliwe zakwaterowanie w rezydencji szkolnej w pokoju 1-osobowym 
ze śniadaniem i obiadokolacją lub u rodziny goszczącej w pokoju 2-osobowym
testy postępów w nauce
certy�kat na zakończenie kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

Kings College Londyn

2

3

4

£ 958

£ 1437

£ 1916

£ 872

£ 1308

£ 1744

  ilość tygodni                  kurs standardowy                            kurs intensywny

LONDYN
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Szkoła LSI - Language Studies International została założona w 1965 roku i jest jedną 
z najstarszych szkół językowych w Europie. Posiada 17 oddziałów w 9 krajach na 
świecie. LSI London Central mieści się w sercu dzielnicy West End, czyli w samym 
centrum Londynu. Jest stąd blisko do the British Museum, University College London 
czy sklepów na Oxford Street lub modnego Soho. Natomiast LSI London Hamp-
stead mieści się w willowej dzielnicy oddzielonej tylko krótką podróżą metrem od 
najbardziej znanych miejsc w Londynie. Szkoła znajduje się kilka minut pieszo od 
transportu publicznego, sklepów, kafejek, restauracji, tradycyjnych pubów, teatrów, 
kin, centrów handlowych oraz parku Hampstead Heath. Oba budynki dysponują 
nowoczesnymi salami lekcyjnymi oraz biblioteką, salą komputerową i bezprze-
wodowym internetem.

wiek od 16 lat
kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
kurs intensywny: 30 lekcji/tydzień
ilość osób w grupie 10-12 (max 14)
wszystkie poziomy zaawansowania
kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota

dopłata do zakwaterowania w 2-3 stre�e: £ 30 /tydzień
dopłata w okresie wakacji (22.06.-31.08.2014): £ 40 / tydzień
dopłata do zakwaterowania w akademiku: £ 60 / tydzień
transfer z lotniska £ 85-100/w 1 stronę
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł / tydzień
przelot samolotem: od 500 zł

test kwali�kacyjny na dany poziom
lekcje języka zgodnie z programem kursu
pakiet powitalny zawierający informacje o szkole i mieście
materiały do nauki (podręcznik dodatkowo płatny)
możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki oraz internetu
zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły
bogaty program wycieczek podczas weekendu np. do Brighton, Oxfordu,
Stonehenge...; wycieczki półdniowe do Windstor Castle, po Londynie - za opłatą
zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym u rodziny angielskiej z wyżywieniem HB 
(strefa 4-6) lub w akademiku bez wyżywienia
testy postępów w nauce
certy�kat na zakończenie kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

Language Studies International Londyn

2

3

4

£ 820

£ 1195

£ 1570

£ 770

£ 1120

£ 1470

  ilość tygodni                  kurs standardowy                            kurs intensywny

londyn



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. 
CES Londyn mieści się w dzielnicy Wimbledon, 20 minut od centrum Londynu. 
Nelson House, w którym odbywają się zajęcia, to niewielki budynek z 11 klasami, 
otoczony przepięknym parkiem, w którym można odpocząć lub przygotować się do 
kolejnych zajęć. Szkoła posiada centrum multimedialne, wyposażone w najnowszy 
sprzęt komputerowy, ze stałym dostępem do internetu. Posiada również salę do 
samodzielnej nauki oraz doskonale wyposażoną bibliotekę.

wiek od 16 lat
kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
kurs intensywny: 30 lekcji/tydzień
ilość osób w grupie 10-12 (max 14)
wszystkie poziomy zaawansowania
kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota

dopłata za pokój 1-osobowy: £ 21 /tydzień
opłata za podręcznik £ 25
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
transfer od £ 95/w 1 stronę
transfer organizowany przez �rmę taxi – od £ 70 – informacja na życzenie
przelot samolotem: od 500 zł

test kwali�kacyjny na dany poziom
lekcje języka zgodnie z programem kursu
pakiet powitalny zawierający informacje o szkole i mieście
materiały do nauki (podręcznik dodatkowo płatny)
możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki oraz internetu
zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły: siatkówka, piłka 
nożna,  dyskoteka, �lmy
zakwaterowanie u rodziny angielskiej w  pokoju 1-lub 2-osobowym z wyżywieniem:  
śniadania i obiadokolacje
testy postępów w nauce
wycieczki podczas weekendu np. do  Cambridge, Oxfordu,...; półdniowe  do  Windstor 
Castle,  Rochester,  po Londynie  (dodatkowo płatne)
certy�kat na zakończenie kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

2

3

4

£ 860

£ 1252

£ 1634

£ 718

£ 1036

£ 1346

  ilość tygodni                  kurs standardowy                            kurs intensywny
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Szkoła Kings jest jedną z najstarszych szkół językowych w Anglii. Przez wiele lat Kings 
był pionierem w międzynarodowych programach edukacyjnych. 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. 
Oxford to jedno z najstarszych i najsławniejszych miast uniwersyteckich, wyróżnia-
jące się piękną architekturą. Duża szkoła z nowoczesnymi salami, usytuowana
w spokojnej okolicy, 10 minut od centrum miasta. W pobliżu znajdują się sklepy, 
restauracje, bary, obiekty sportowe. Na terenie ośrodka usytuowane są: kawiarnia, 
centrum multimedialne, pokój rekreacyjny, biblioteka, laboratorium językowe.

wiek od 16 lat
kurs standardowy: 20 lekcji/ tydzień
kurs intensywny: 28 lekcji/ tydzień
ilość osób w grupie: 10 (max. 14)
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: sobota lub niedziela

dopłata do zakwaterowania u rodziny w czasie wakacji: £ 21/tydzień
dopłata do zakwaterowania w rezydencji szkolne (w wakacje): £ 78/tydzień
transfer od £138/w 1 stronę
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: ok. 30 zł/tydzień
przelot: od 500 zł

test kwali�kujący do odpowiedniej grupy zaawansowania
pakiet powitalny zawierający informacje o szkole i mieście;
materiały do nauki (możliwość wypożyczenia podręczników)
lekcje języka zgodnie z programem kursu
możliwość korzystania z centrum  multimedialnego, biblioteki oraz internetu
dostęp do systemu nauki on-line
zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły: siatkówka, piłka  
nożna, dyskoteka, �lmy, karaoke; dodatkowo płatne: kręgle, tenis,  koncerty
program wycieczek (np. Cambridge, Londyn, Stonehenge, Bath) - za dopłatą
zakwaterowanie u rodziny angielskiej w pokoju 1-osobowym z wyżywieniem 
śniadania i obiadokolacje lub w rezydencji szkolnej (tylko wakacje)
testy postępów w nauce
certy�kat na zakończenie kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

Kings Colleges Oxford

2

3

4

£ 982

£ 1473

£ 1964

£ 900

£ 1350

£ 1800

  ilość tygodni                  kurs standardowy                            kurs intensywny
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Szkoła LSI - Language Studies International posiada akredytacje wielu renomo- 
wanych instytucji, m.in. British Council, jest członkiem prestiżowej organizacji 
EnglishUK. W szkole panuje przyjazna i ciepła atmosfera, a nauczyciele są otwarci
i pomocni. Cambridge jest kosmopolitycznym miastem z niesamowitą architekturą - 
zarówno nową jak i starą. Warto zobaczyć Cambridge z kilku powodów: średnio- 
wiecznych ulic, ogrodów, mostów, ale też muzeów, galerii, sklepów etc. Podróż do 
Londynu trwa ok. godziny. Obecnie Cambridge jest tętniącym życiem miastem, 
pełnym młodych ludzi i studentów. Szkoła położona jest w malowniczej dzielnicy 
willowej 15 minut od centrum. W szkole mieści się 10 sal lekcyjnych, biblioteka oraz 
sala komputerowa z bezpłatnym dostępem do internetu.

wiek od 16 lat
kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
kurs intensywny: 30 lekcji/tydzień
ilość osób w grupie 10-12 (max 14)
wszystkie poziomy zaawansowania
kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota lub niedziela

dopłata w okresie wakacji (22.06.-31.08.2014): £ 30 / tydzień
dopłata do zakwaterowania w akademiku: £ 20 / tydzień
transfer z lotniska od  £ 80 / w 1 stronę
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł / tydzień
przelot samolotem: od 500 zł

test kwali�kacyjny na dany poziom
lekcje języka zgodnie z programem kursu
pakiet powitalny zawierający informacje o szkole i mieście
materiały do nauki (podręcznik dodatkowo płatny)
możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki oraz internetu
zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły
bogaty program wycieczek podczas weekendu np. do  Brighton, Londynu  Oxfordu, 
Stonehenge...- dodatkowo płatne
zakwaterowanie u rodziny angielskiej w pokoju 1-osobowym z HB lub w 
rezydencji szkolnej bez wyżywienia (do dyspozycji kuchnia)
testy postępów w nauce
certy�kat na zakończenie kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

Language Studies International Cambridge

2

3

4

£ 800

£ 1165

£ 1530

£ 750

£ 1090

£ 1430

  ilość tygodni                  kurs standardowy                            kurs intensywny
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Szkoła Sprachca�e została założona w 1990 roku i obejmuje sieć kilkunastu szkół 
językowych w Europie i na świecie. Mottem Sprachca�e jest: "Poznaj język i ludzi
z całego świata!". Dzięki dbałości o wysoki standard nauczania, szkoła zdobyła 
akredytację wielu renomowanych instytucji, m.in. rekomendowana jest przez British 
Council i English UK. Brighton to znany angielski kurort nadmorski pełen zabytków 
(Royal Pavilon, Lanes, Palace Pier) i atrakcji dla zwiedzających. Brighton położone nad 
morzem, wspaniałą atmosferą stanowi perfekcyjne miejsce do nauki języka 
angielskiego. Szkoła mieści się centrum miasta, blisko wszystkich atrakcji miasta,
w pobliżu sklepów, kawiarni i restauracji. Szkoła posiada budynek z 14 klasami, 
biblioteką z multimediami. Sprachca�e dysponuje również własną rezydencją - 
hotelem dla kursantów z 50 komfortowo urządzonymi pokojami z łazienką.

wiek od 18 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/sobota

dopłata za sezon wakacyjny (22.06.-23.08.2014): 132 zł /tydzień
dopłata za pokój 1-osobowy u rodziny: 211 zł /tydzień
dopłata za pokój 1-osobowy w rezydencji: 528 zł /tydzień
dopłata do kursu intensywnego: 317 zł/tydzień
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł /tydzień
przelot samolotem: od 600 zł

test kwali�kacyjny na dany poziom
lekcje języka zgodnie z programem kursu
materiały do nauki (podręczniki wypożyczane)
możliwość korzystania z centrum  multimedialnego, biblioteki oraz internetu
zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły
zakwaterowanie w pokoju 1- lub 2- osobowym z wyżywieniem HB u rodziny 
angielskiej lub w rezydencji szkolnej
testy postępów w nauce
wycieczki podczas weekendu np. do  Londynu, Cambridge, Oxfordu,... (za dopłatą)
certy�kat na zakończenie kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

Sprachcaffe Brighton

2

3

4

4 937 zł

7 102 zł

9 267 zł

3 986 zł

5 676 zł

7 366 zł

  ilość tygodni                  kurs standardowy                            kurs intensywny

brighton
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Szkoła Language Specialists International jest jedną z najlepszych szkół języka 
angielskiego. Założona w 1985 roku, znajduje się w Portsmouth, nadmorskiej 
miejscowości wypoczynkowej na południowym wybrzeżu Anglii (ok. 2h jazdy
z Londynu). LSI położone jest w centrum miasta, niedaleko od dworca, sklepów, 
restauracji, bardzo blisko plaży. LSI zajmuje cały nowoczesny budynek specjalnie 
zaprojektowany dla celów szkoły z 44 doskonale wyposażonymi salami, dużym 
centrum multimedialnym, laboratoriami językowymi. Dla kursantów przygotowano 
pomieszczenia do wypoczynku i rekreacji z bilardem, tenisem stołowym, kawiarenką, 
bistro, pokojem gier, TV/video. W czasie wolnym od nauki zorganizowany jest bogaty 
program wycieczek (Londyn, Brighton, Cambridge), zajęć sportowych (do użytku 
kompleks sportowy uniwersytetu Portsmouth), spotkań integracyjnych, zajęć rekrea-
cyjnych, wieczorów tematycznych, dyskotek.

wiek od 18 lat
kurs intensywny: 30 lekcji/tydzień
ilość osób w grupie: 8-10 (max 12)
wszystkie poziomy zaawansowania
kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
przyjazd w niedziele, wyjazd w soboty

dopłata do kursu w okresie wakacji (16.06.-05.09.2014) - £ 30
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
przelot samolotem: od 400 zł
przejazd z Londynu autokarem lub pociągiem - koszt około £ 20-40
transfer organizowany przez szkołę £ 205/2 strony

test kwali�kacyjny na odpowiedni poziom
lekcje języka zgodnie z programem  kursu
materiały do nauki
możliwość korzystania z centrum multimedialnego
dostęp do internetu
zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym u rodzin z wyżywieniem: śniadania + 
obiadokolacje,  dodatkowo lunch w czasie weekendu lub w domu studenckim 
bez wyżywienia
zajęcia rekreacyjno - sportowe na terenie  szkoły: spotkania międzynarodowe,  
pokazy �lmów, tenis stołowy, bilard i inne
wycieczki: Londyn, Winchester, Brighton, Bath, (dodatkowa opłata ok. £15 - 25)
wycieczki w Portsmouth: okręt Nelsona  muzeum Królewskiej Marynarki, molo, 
stare miasto (niektóre za dodatkową  opłatą £5 - 10)
certy�kat ukończenia kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

Language Specialists International Portsmouth

2

3

4

£ 810

£ 1185

£ 1560

kurs intensywny  ilość tygodni

Portsmouth



www.lektor.com.pl11

Szkoła Centre of English Studies dzięki dbałości o wysoki standard nauczania, szkoła 
zdobyła akredytację wielu renomowanych instytucji, m.in. rekomendowana jest 
przez Irish Department of Education oraz British Council. Worthing jest spokojną, 
nadmorską miejscowością, położoną na południu Anglii, 1,5 godziny drogi od Londy-
nu. Tu właśnie Rodzina Królewska przyjeżdża od wieków, aby wypocząć. Szkoła CES 
mieści się w dużym budynku w stylu wiktoriańskim, otoczonym klasycznym, angiel-
skim ogrodem. Szkoła posiada centrum multimedialne, wyposażone w najnowszy 
sprzęt komputerowy, ze stałym dostępem do internetu. Posiada również salę do 
samodzielnej nauki oraz doskonale wyposażoną bibliotekę.

wiek od 16 lat
kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
kurs intensywny: 30 lekcji/tydzień
ilość osób w grupie 10-12 (max 14)
wszystkie poziomy zaawansowania
kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota

dopłata za pokój 1-osobowy: £ 10/tydzień
opłata za podręcznik £ 25
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
transfer od £ 100 w 1 stronę
przelot samolotem: od 500 zł

test kwali�kacyjny na dany poziom
lekcje języka zgodnie z programem kursu
pakiet powitalny zawierający informacje o szkole i mieście
materiały do nauki (podręcznik dodatkowo płatny)
możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki oraz internetu
zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły: siatkówka, piłka 
nożna, dyskoteka, �lmy
zakwaterowanie u rodziny angielskiej w pokoju 1-lub 2-osobowym z pełnym 
wyżywieniem: śniadania, pakowany lunch i obiadokolacje
testy postępów w nauce
wycieczki podczas weekendu np. do  Cambridge, Oxfordu,...; półdniowe  do  Windsor 
Castle,  Rochester,  po Londynie  (dodatkowo płatne)
certy�kat na zakończenie kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

2

3

4

£ 782

£ 1129

£ 1474

£ 642

£ 922

£ 1194

  ilość tygodni                  kurs standardowy                            kurs intensywny

Worthing

Centre of English Studies Worthing
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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. Bournemouth to atrakcyjne miasto uniwersyteckie jak również 
kurort wypoczynkowy na południowym wybrzeżu Anglii. 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, bibliotekę, 2 restauracje (z kuchnią europejską i orientalną) 
oraz mini-kino.

wiek od 16 lat
kurs standardowy: 20 lekcji/ tydzień
kurs intensywny: 28 lekcji/ tydzień
ilość osób w grupie: 10 (max. 14)
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/sobota

dopłata do zakwaterowania w okresie wakacji (15.06.-10.08.2014): £ 27/ tydzień
dopłata za zakwaterowanie w hotelu w okresie wakacji (15.06.-10.08.2014):
£ 45 / tydzień
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł / tydzień
dojazd samolotem: od 400 zł

test kwali�kujący do odpowiedniej grupy zaawansowania
pakiet powitalny zawierający informacje o szkole i mieście
materiały do nauki (możliwość wypożyczenia podręczników)
lekcje języka zgodnie z programem kursu
możliwość korzystania z centrum multimedialnego, internetu i biblioteki
zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły: siatkówka, piłka  
nożna, dyskoteka, �lmy, karaoke;  dodatkowo płatne: kręgle, tenis, koncerty
ciekawy program wycieczek (np. Londyn, Stratford, Bath) - za dopłatą ok. £25
zakwaterowanie z wyżywieniem HB u rodziny angielskiej w pokoju 1-osobowym
certy�kat ukończenia kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

Kings Colleges Bournemouth

Bournemouth 

2

3

4

£ 820

£ 1230

£ 1640

£ 740

£ 1110

£ 1480

£ 1018

£ 1527

£ 2036

£ 938

£ 1407

£ 1876

  kurs standardowy       kurs intensywny       kurs standardowy      kurs intensywny
  ilość tygodni

Zakwaterowanie u rodziny Zakwaterowanie 
w hotelu szkolnym
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LSI powstało w 1965 roku. Posiada swoje siedziby w dziewięciu krajach na świecie. 
Brighton to nadmorskie miasto, w którym nie sposób się nudzić - parki, plaża, stajnie 
i kluby jazdy konnej, pola golfowe, trasy spacerowe, galerie handlowe i centra 
sportowe oferują mnóstwo atrakcji. Szkoła mieści się w dzielnicy willowej, 5 minut 
spacerem od plaży. Jest to wiktoriański budynek z 7 klasami i centrum multimedial-
nym z darmowym dostępem do internetu. W pobliżu szkoły są sklepy oraz dworzec 
autobusowy i kolejowy, które umożliwiają łatwy dostęp do Londynu.

wiek od 16 lat
ilość lekcji: 
kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
kurs intensywny: 30 lekcji/tydzień
ilość osób w grupie 10-12 (max 14)
wszystkie poziomy zaawansowania
kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota lub niedziela

dopłata w okresie wakacji (22.06.-31.08.2014): £ 40/tydzień
transfer z lotniska: z Gatwick £ 65 /1 strona,  z Heathrow £ 135 /1 strona
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
przelot samolotem: od 500 zł

test kwali�kacyjny na dany poziom
lekcje języka zgodnie z programem kursu
pakiet powitalny zawierający informacje o szkole i mieście
materiały do nauki (podręcznik dodatkowo płatny)
możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki oraz internetu
zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły
bogaty program wycieczek podczas  weekendu np. do  Londynu, Oxfordu,
Stonehenge...  - dodatkowo płatne
zakwaterowanie u rodziny angielskiej w pokoju 1-osobowym z wyżywieniem:  
śniadania i obiadokolacje
testy postępów w nauce
certy�kat na zakończenie kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

2

3

4

£ 770

£ 1120

£ 1470

£ 720

£ 1045

£ 1370

  ilość tygodni                  kurs standardowy                            kurs intensywny

Brighton 

Language Studies International Brighton
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International Study Institute, założony w 1977 roku, jest jedną z większych szkół
w Dublinie i posiada rekomendację Irish Department of Education. Dzięki dbałości
o przyjazną atmosferę, poświęceniu lektorów i pracowników oraz licznie organi-
zowanych wydarzeniach i imprezach ISI zyskało status jednej z najbardziej 
przyjaznych kursantowi szkół w Dublinie. Od 2005 roku szkoła zajmuje świeżo 
wyremontowany budynek w najbardziej prestiżowej dzielnicy miasta, niedaleko 
Galerii Narodowej i Muzeum Narodowego. Posiada 10 jasnych i przestronnych sal, 
bibliotekę z czytelnią, centrum multimedialne i salę komputerową do dyspozycji 
kursantów. Szkoła organizuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych na terenie szkoły 
(wieczorne spotkania integracyjne, dyskoteki, zajęcia sportowe), a także zwiedzanie 
Dublina i całodzienne wycieczki poza miasto.

kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
kurs intensywny: 30 lekcji/tydzień
ilość osób w grupie: max. 12
wiek: od 16 lat
1 lekcja = 60 minut
wszystkie poziomy zaawansowania
początek kursów: każdy poniedziałek
przyjazd/wyjazd: sobota lub niedziela

dopłata za zakwaterowanie w okresie wakacyjnym (01.06.-30.09.2014): € 20 / 
tydzień
dopłata za pokój 1-osobowy: € 15/ tydzień
dopłata za pełne wyżywienie: € 20/ tydzień
transfer z/na lotnisko: € 80 w 1 stronę, € 130 w 2 strony
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
przelot samolotem: od 500 zł

test kwali�kacyjny na dany poziom
lekcje języka zgodnie z programem kursu
pakiet powitalny
zakwaterowanie u rodzin w pokojach 2-osobowych z wyżywieniem: śniadania
i obiadokolacje
wszystkie materiały do nauki i materiały dodatkowe
korzystanie z biblioteki i centrum multimedialnego z dostępem do internetu
w okresie letnim bogaty program kulturalny, wycieczki po Dublinie, zajęcia 
sportowe,  spotkania integracyjne, wieczory tradycji i kultury irlandzkiej
napoje i przekąski w kawiarence szkolnej
certy�kat ukończenia kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

International Study Institute Dublin

2

3

4

€ 985

€ 1435

€ 1885

€ 845

€ 1225

€ 1605

  ilość tygodni                  kurs standardowy                            kurs intensywny

DUBLIN
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Szkoła Centre of English Studies została założona w 1976 roku i stała się jedną z 
głównych szkół językowych w Europie. Dzięki dbałości o wysoki standard nauczania, 
szkoła zdobyła akredytacje wielu renomowanych instytucji, m.in. rekomendowana 
jest przez Irish Department of Education oraz British Council. Szkoła mieści się
w samym centrum Dublina, w dwóch prestiżowych budynkach; w otoczeniu 
najlepszych sklepów, restauracji oraz wśród wielu atrakcji kulturalnych. Szkoła
posiada centrum multimedialne, wyposażone w najnowszy sprzęt komputerowy,
ze stałym dostępem do internetu. Posiada również salę do samodzielnej nauki oraz 
doskonale wyposażoną bibliotekę. W czasie wolnym studenci mogą odpocząć
w kawiarni szkolnej, spotykając się ze znajomymi lub oglądając �lmy na dużym 
ekranie. 

wiek od 16 lat
kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
kurs intensywny: 26 lekcji/tydzień
lekcja = 55 minut
ilość osób w grupie 10-12 (max 14)
wszystkie poziomy zaawansowania
kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota

dopłata za pokój 1-osobowy w okresie wakacji: € 30/tydzień
opłata za podręcznik € 30
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
transfer: € 65 (tylko na przyjazd)
przelot samolotem: od 500 zł

test kwali�kacyjny na dany poziom
lekcje języka zgodnie z programem kursu
pakiet powitalny zawierający informacje o szkole i mieście
materiały do nauki (podręcznik dodatkowo płatny)
możliwość korzystania z centrum  multimedialnego, biblioteki oraz internetu
zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły: siatkówka, spotkania 
integracyjne, dyskoteka
zakwaterowanie u rodziny angielskiej w pokoju 1- lub 2-osobowym z wyżywieniem: 
śniadania, obiadokolacje plus lunch w  weekendy
wycieczki podczas weekendu np. do Glendalough i Powerscourt, Kilkenny  
Castle,...; półdniowe po Dublinie (dodatkowo płatne)
testy postępów w nauce
certy�kat na zakończenie kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

Centre of English Studies Dublin

2

3

4

€ 1035

€ 1480

€ 1925

€ 935

€ 1330

€ 1725

  ilość tygodni                  kurs standardowy                            kurs intensywny

dublin



www.lektor.com.pl 16

Szkoła IELS Malta powstała w 1985 roku i mieści się w wakacyjnym kurorcie Sliema, 
posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Malty. Jest także członkiem organizacji 
FELTOM, ALTO, FIYTO, zrzeszających uznane szkoły językowe. Szkoła położona jest
w centrum Sliemy.  Budynek szkoły jest klimatyzowany i oprócz sal lekcyjnych posiada 
centrum multimedialne z biblioteką, księgarnię, kawiarenkę internetową oraz auto- 
maty z napojami i słodyczami. Szkoła zapewnia bogaty program zajęć towarzyskich
i kulturalnych, które są integralną częścią pobytu.

wiek: od 18 lat
kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
kurs intensywny: 30 lekcji/tydzień
1 lekcja = 45 minut
ilość osób w grupie: max. 12 osób
kursy w minigrupach do 6 osób - za dopłatą
wszystkie poziomy zaawansowania
kurs rozpoczyna się w każdy poniedziałek
przyjazd/wyjazd: sobota lub niedziela

dopłata do kursu w okresie wakacyjnym (22.06.-14.09.2014): € 95-165/tydzień 
w zależności od rodzaju zakwaterowania
dopłata do pokoju 1-osobowego u rodziny: € 28/tydzień
dopłata do pokoju 1-osobowego w hotelu szkolnym: € 70/tydzień
transfer z lotniska: € 40/2 strony
dopłata za minigrupy € 60/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

test kwali�kujący na dany poziom
lekcje języka zgodnie z programem kursu
materiały dydaktyczne
zakwaterowanie w pokojach 1- lub 2-osobowych z HB u rodzin maltańskich lub w 
hotelach szkolnych
transfer z/na lotnisko za dopłatą
możliwość korzystania z centrum multimedialnego
atrakcyjny program turystyczny i rekreacyjny: wycieczki po wyspie (zwiedzanie 
Valetta, Rabat, Blue Grotto),  wycieczki łodzią, dyskoteki, sporty  wodne, wieczory 
integracyjne... - częściowo za dopłatą
korzystanie z beach clubu szkoły
certy�kat ukończenia kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

IELS Sliema

sliema

2

3

4

€ 851

€ 1244

€ 1637

€ 721

€ 1049 

€ 1377

€ 991

€ 1454

€ 1917

€ 861

€ 1259

€ 1657

  kurs standardowy       kurs intensywny       kurs standardowy      kurs intensywny
  ilość tygodni

Zakwaterowanie u rodziny Zakwaterowanie 
w hotelu szkolnym Days Inn
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EASY School of English jest akredytowana przez Ministerstwo Edukacji Malty i dyspo- 
nuje kadrą wykwali�kowanych nauczycieli języka angielskiego, specjalizujących się 
w nauczaniu osób w różnym wieku i z całego świata. Szkoła jest zlokalizowana
w samym centrum Valletty - kulturalnej, historycznej i rozrywkowej stolicy Malty, co 
daje możliwość aktywnego spędzania czasu poza zajęciami. Valletta usytuowana jest 
pomiędzy dwiema zatokami Grand Harbour i Marsamxett Harbour. W 1980 Valletta 
została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Szkoła oferuje nowocz-
esne sale, wyposażone w interaktywne tablice, telewizory LCD i rzutniki, oraz salę 
multimedialną i pracownię komputerową z internetem. Kursanci mają do dyspozycji 
beach club szkoły.

wiek od 18 lat
kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
kurs intensywny: 30 lekcji/tydzień
ilość osób w grupie: max. 8
1 lekcja = 45 minut
wszystkie poziomy zaawansowania
początek kursu: każdy poniedziałek
przyjazd/wyjazd: sobota lub niedziela

dopłata do kursu standardowego w wakacje: € 125/tydzień
dopłata do kursu intensywnego w wakacje: € 140/tydzień
transfer z/na lotnisko: € 40 w dwie strony
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
bezpośredni przelot samolotem: z Krakowa lub Wrocławia: od 800 zł

test kwali�kacyjny
lekcje zgodnie z programem kursu
materiały do nauki
bogaty program zajęć dodatkowych, w tym zwiedzanie, zajęcia sportowe  i kultura- 
lne na terenie szkoły (częściowo za dodatkową opłatą)
zakwaterowanie u rodziny w pokoju 1-osobowym z HB lub w apartamencie szkol-
nym o standardzie 5* (bez  wyżywienia, do dyspozycji kuchnia)
certy�kat ukończenia kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

Easy School of Languages Valletta

valletta

2

3

4

€ 800

€ 1185

€ 1570

€ 670

€ 990

€ 1310

€ 750

€ 1110

€ 1470

€ 620

€ 915

€ 1210

  kurs standardowy       kurs intensywny       kurs standardowy      kurs intensywny
  ilość tygodni

Zakwaterowanie u rodziny Zakwaterowanie 
w apartamencie
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DID (Deutsch in Deutschland) Niemiecki w Niemczech to jednocześnie nazwa i hasło 
instytutu, który powstał w 1970 roku. Wysoki poziom zajęć gwarantowany jest przez 
nowoczesne metody nauczania, doskonałych nauczycieli i poprzez wykorzystywanie 
najnowszych pomocy dydaktycznych. W Berlinie na Oranienburger Strasse 
wieczorem życie tętni jak w mało którym innym miejscu w stolicy. Spragnieni rozry-
wki berlińczycy przechadzają się po tej długiej na kilometr ulicy znajdującej się 
pomiędzy Hekeschem Markt i Friedrichstrasse. Znajduje się tam wiele klubów
i kawiarni, wiele małych kin oraz teatrów. W zacisznej i ustronnej części tej ulicy 
znajduje się szkoła DID. Na dwóch piętrach mieszczą się przestronne sale, które 
zapewniają naukę w komfortowych i nowoczesnych warunkach. Do dyspozycji 
kursantów DID przygotował: centrum nauki samodzielnej, sale multimedialną, 
bezprzewodowe łącze internetowe, kafeterię oraz duży taras widokowy na dachu. 

wiek:  od 17 lat
ilość osób w grupie: 10-12 (max 15)
kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
kurs intensywny: 24 lekcje/tydzień
kurs premium: 28 lekcji/tydzień
wszystkie poziomy zaawansowania
przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota
kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek

dopłata za kurs w okresie wakacyjnym (30.06.-29.08.2014): € 35 /tydzień
dopłata za pokój 1-osobowy u rodziny: € 45 /tydzień
dopłata do zakwaterowania w hotelu młodzieżowym - pokój 1-osobowy ze 
śniadaniem: € 65 /tydzień
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
przejazd autokarem: od 300 zł
przelot samolotem: od 300 zł

test kwali�kacyjny na dany poziom
lekcje języka zgodnie z programem kursu
zakwaterowanie u rodziny niemieckiej w pokoju 2-osobowym z wyżywieniem 
śniadania i obiadokolacje lub w hotelu młodzieżowym ze śniadaniem
dwa programy kulturalne w ciągu tygodnia (zwiedzanie, koncerty, spotkania 
integracyjne, sport, itp.)
certy�kat ukończenia kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

DID Berlin 

2

3

4

€ 970

€ 1445

€ 1920

€ 770

€ 1145

€ 1520

€ 850

€ 1255

€ 1660

  ilość tygodni      kurs standardowy                kurs intensywny                    kurs premium

berlin
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Bez wątpienia Sachsenhausen to najładniejsza dzielnica Frankfurtu, położona 
bezpośrednio nad brzegiem Menu. Przy promenadzie w Sachsenhausen znajdują się 
prawie wszystkie muzea, a nad samym Menem rozciągają się latem plażowe widoki
z wielką ilością piasku, palmami i zawodami siatkówki plażowej... Tylko 10 minut 
drogi dzieli z tego miejsca od szkoły. W dużych i nowoczesnych klasach nauka to 
sama przyjemność. W szkole znajdują się również: centrum nauki samodzielnej, sala 
multimedialna, bezprzewodowe łącze internetowe oraz kafeteria.

wiek: od 17 lat
ilość osób w grupie: 10-12 (max 15)
kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
kurs intensywny: 24 lekcje/tydzień
kurs premium: 28 lekcji/tydzień
wszystkie poziomy zaawansowania
przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota
kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek

dopłata za kurs w okresie wakacyjnym (29.06. - 30.08.2013): € 35 /tydzień
dopłata za pokój 1-osobowy u rodziny: € 45 /tydzień
dopłata do zakwaterowania w hotelu młodzieżowym - pokój 1-osobowy ze 
śniadaniem: € 65 /tydzień
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
przejazd autokarem: od 300 zł
przelot samolotem: od 300 zł

test kwali�kacyjny na dany poziom
lekcje języka zgodnie z programem  kursu
zakwaterowanie u rodziny niemieckiej w pokoju 2-osobowym z wyżywieniem 
śniadania i obiadokolacje lub w hotelu młodzieżowym ze śniadaniem
dwa programy kulturalne w ciągu tygodnia (zwiedzanie, koncerty, spotkania 
integracyjne, sport, itp.)
certy�kat ukończenia kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

DID Frankfurt

Frankfurt

2

3

4

€ 970

€ 1445

€ 1920

€ 770

€ 1145

€ 1520

€ 850

€ 1255

€ 1660

  ilość tygodni      kurs standardowy                kurs intensywny                    kurs premium
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W XVIII wieku monachijski Karlsplatz uchodził za najczęściej odwiedzany plac na 
świecie. Nawet jeśli dzisiaj nie jeżdżą już tam samochody, to i tak Stachus, bo tak 
nazywają go mieszkańcy Monachium, jest najbardziej zaludnionym placem miasta. 
Tutaj zaczyna się najdłuższa w Monachium ulica sklepowa z niezliczonymi butikami 
oraz dużymi centrami handlowymi. Tylko kilka minut stąd znajduje się instytut DID,
w bezpośrednim sąsiedztwie dworca. Na dwóch poziomach znajduje się wszystko, 
czego wymaga się obecnie od nowoczesnej szkoły językowej: jasne sale, nowoczesne 
centrum multimedialne oraz duży taras i przytulna kafeteria pozwalająca na miłe 
spędzenie kilku chwil pomiędzy lekcjami przy �liżance gorącej kawy.

wiek:  od 17 lat
ilość osób w grupie: 10-12 (max 15)
kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
kurs intensywny: 24 lekcje/tydzień
kurs premium: 28 lekcji/tydzień
wszystkie poziomy zaawansowania
przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota
kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek

dopłata za kurs w okresie wakacyjnym (30.06. - 29.08.2014): € 35 /tydzień
dopłata za pokój 1-osobowy u rodziny: € 45 /tydzień
dopłata do zakwaterowania w hotelu młodzieżowym - pokój 1-osobowy ze 
śniadaniem: € 65 /tydzień
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
przejazd autokarem: od 300 zł
przelot samolotem: od 300 zł

test kwali�kacyjny na dany poziom
lekcje języka zgodnie z programem  kursu
zakwaterowanie u rodziny niemieckiej w pokoju 2-osobowym z wyżywieniem 
śniadania i obiadokolacje lub w hotelu młodzieżowym ze śniadaniem
dwa programy kulturalne w ciągu tygodnia (zwiedzanie, koncerty, spotkania 
integracyjne, sport, itp.)
certy�kat ukończenia kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

DID Monachium

Monachium

2

3

4

€ 970

€ 1445

€ 1920

€ 770

€ 1145

€ 1520

€ 850

€ 1255

€ 1660

  ilość tygodni      kurs standardowy                kurs intensywny                    kurs premium
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Mimo, że Hamburg jest oddalony od morza, życie w tym drugim co do wielkości 
mieście w Niemczech jest zdeterminowane przez wodę. Dwa sztuczne jeziora: 
Binnenalster i Aussenalster, jak również liczne kanały kształtują wewnętrzną strukturę 
miasta, dzięki czemu Hamburg zwany jest Wenecją Północy. Znajdziemy tutaj trady-
cyjny targ rybny, gdzie turyści mogą spróbować specjałów Morza Północnego.
A sama zatoka tętni życiem - luksusowe jachty mijają się z łodziami rybackimi. 
Budynek szkoły mieści się w samym sercu miasta. Z tarasu na dachu jest piękny widok 
na jezioro Binnenalster. Klasy są duże i dobrze wyposażone, w sali multimedialnej 
znajduje się 60 komputerów z dostępem do internetu i duża biblioteka.

wiek:  od 17 lat
ilość osób w grupie: 10-12 (max 15)
kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
kurs intensywny: 24 lekcje/tydzień
kurs premium: 28 lekcji/tydzień
wszystkie poziomy zaawansowania
przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota
kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek

dopłata za kurs w okresie wakacyjnym (30.06. - 29.08.2014): € 35 /tydzień
dopłata za pokój 1-osobowy u rodziny: € 45 /tydzień
dopłata do zakwaterowania w hotelu młodzieżowym - pokój 1-osobowy ze 
śniadaniem: € 65 /tydzień
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
przejazd autokarem: od 300 zł
przelot samolotem: od 300 zł

test kwali�kacyjny na dany poziom
lekcje języka zgodnie z programem kursu
zakwaterowanie u rodziny niemieckiej w pokoju 2-osobowym z wyżywieniem 
śniadania i obiadokolacje lub w hotelu młodzieżowym ze śniadaniem
dwa programy kulturalne w ciągu tygodnia (zwiedzanie, koncerty, spotkania 
integracyjne, sport, itp.)
certy�kat ukończenia kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

DID Hamburg 

Hamburg

2

3

4

€ 970

€ 1445

€ 1920

€ 770

€ 1145

€ 1520

€ 850

€ 1255

€ 1660

  ilość tygodni      kurs standardowy                kurs intensywny                    kurs premium
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ActiLingua Academy to sprawdzona i ciesząca się światowym uznaniem szkoła 
języków obcych, założona w 1988 roku. ActiLingua jest członkiem międzynarodowej 
organizacji IALC (International Association of Language Centers) zrzeszającej szkoły 
językowe spełniające surowe kryteria jakości oraz członkiem CAMPUS Austria,
austriackiego zrzeszenia szkół zapewniających najwyższą jakość nauczania języka 
niemieckiego. Zajęcia odbywają się w dwóch odrestaurowanych budynkach z 20 
przyjemnie i nowoczesne urządzonymi salami. Szkoła jest położona w dyplo-
matycznej dzielnicy Wiednia naprzeciwko zamku Belweder. Szkoła oddalona jest 15 
minut środkami komunikacji miejskiej od centrum miasta (katedra Św. Szczepana). 
Mediateka oferuje 17 komputerów oraz bezpłatny dostęp do internetu. Dodatkowo 
do dyspozycji kursantów jest pokój studencki z kawą, napojami i przekąskami.

wiek od 16 lat
kurs standardowy: 20 lekcji / tydzień + 5 zajęć  dodatkowych / tydzień
kurs intensywny: 20 lekcji / tydzień +  10 lekcji w minigrupach / tydzień + 5 zajęć  
dodatkowych / tydzień
ilość osób w grupie: 10-12, minigrupy 5-8 osób
wszystkie poziomy zaawansowania
przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota
kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek

dopłata za kurs w okresie wakacji (29.06.-23.08.2014): € 47/tydzień
opłata do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym: € 67/tydzień
transfer z lotniska/dworca kolejowego: € 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

test kwali�kacyjny na odpowiedni poziom
lekcje języka zgodnie z programem  kursu
5 zajęć dodatkowych (rozmowy i �lmy na temat austriackiej literatury, historii, 
muzyki, mediów, język biznesu, zajęcia sportowe, kurs walca wiedeńskiego, 
wycieczki z przewodnikiem  po Wiedniu)
starannie dobrane zakwaterowanie u rodziny lub w hotelu szkolnym ze śniadaniem 
i obiadokolacją
korzystanie z centrum multimedialnego
możliwość wypożyczenia książek na czas kursu lub zakupu z 50 % rabatem
karta ActiLingua uprawniająca do zniżek w niektórych restauracjach, muzeach...
przewodnik po Wiedniu
bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu
atrakcyjny program wycieczek za opłatą  np. do Salzburga, Grazu oraz innych 
regionów Austrii, wyjścia do teatru, winiarni oraz zajęcia sportowe
certy�kat ukończenia kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

ActiLingua Academy Wiedeń

2

3

4

€ 1 238

€ 1 756

€ 2 274

€ 986

€ 1 378

€ 1 770

  ilość tygodni                  kurs standardowy                            kurs intensywny

wiedeń
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Enforex to jedna z największych organizacji propagujących język hiszpański. 
Obecnie prowadzi kursy w 28 szkołach zarówno w Europie jak i w Ameryce Łacińskiej. 
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 salami lekcyjnymi, tarasem, salą gimnastyczną, salą 
komputerową z bezpłatnym i bezprzewodowym internetem i biblioteką.

wiek: od 16 lat
kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
kurs intensywny: 25 lekcji/tydzień + 5 warsztatów kulturowych/tydzień
ilość osób w grupie: 10
1 lekcja = 55 minut
początek kursów: każdy poniedziałek
wszystkie poziomy zaawansowania
przyjazd: w niedzielę, wyjazd w sobotę

dopłata za pełne wyżywienie u rodziny:  € 30/tydzień
dopłata do pokoju 1-osobowego u rodziny: € 30/tydzień
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
przelot samolotem: od 750 zł

test kwali�kacyjny
pakiet powitalny
materiały do nauki, podręcznik i ćwiczenia
zajęcia językowe zgodnie z programem  kursu
zakwaterowanie u rodziny hiszpańskiej lub w rezydencji szkolnej w pokoju 
2-osobowym z wyżywieniem HB
korzystanie z pracowni komputerowej z dostępem do internetu
zajęcia kulturalne mające na celu przybliżenie studentom kultury hiszpańskiej
certy�kat ukończenia kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

Enforex Barcelona

Barcelona

2

3

4

€ 1118

€ 1612

€ 2106

€ 838

€ 1192

€ 1546

€ 1230

€ 1780

€ 2330

€ 950

€ 1360

€ 1770

  kurs standardowy       kurs intensywny       kurs standardowy      kurs intensywny
  ilość tygodni

Zakwaterowanie u rodziny Zakwaterowanie 
w rezydencji szkolnej
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Enforex została założona w 1989 roku i prowadzi kursy języka hiszpańskiego dla 
obcokrajowców. W Enforexie co roku uczy się ponad 35 tys. kursantów z całego 
świata. Szkoła w Alicante mieści się przy "Paseo de la Explanada" - najbardziej znanej 
ulicy miasta i jednocześnie promenadzie, w pobliżu restauracji, kafejek i sklepów, 
tylko 2 minuty pieszo od plaży. Szkoła dysponuje 8 klimatyzowanymi salami, 
biblioteką, salą komputerową, bezprzewodowym internetem.

wiek: od 16 lat
kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
kurs intensywny: 25 lekcji/tydzień + 5 lekcji warsztatów kulturowych/tydzień
ilość osób w grupie: 10
1 lekcja = 55 minut
początek kursów: każdy poniedziałek
wszystkie poziomy zaawansowania
przyjazd: w niedzielę, wyjazd w sobotę

dopłata za pełne wyżywienie: € 30/tydzień
dopłata do pokoju 1-osobowego u rodziny: € 30/tydzień
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
przelot samolotem: od 750 zł

test kwali�kacyjny
pakiet powitalny
materiały do nauki, podręcznik i ćwiczenia
zajęcia językowe zgodnie z programem  kursu
zakwaterowanie u rodziny hiszpańskiej w pokoju 2-osobowym z wyżywieniem HB
korzystanie z pracowni komputerowej z dostępem do internetu
zajęcia kulturalne mające na celu przybliżenie studentom kultury hiszpańskiej
certy�kat ukończenia kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

Enforex Alicante

2

3

4

€ 978

€ 1 402

€ 1 826

€ 698

€ 982

€ 1 266

  ilość tygodni                  kurs standardowy                             kurs intensywny

Alicante
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Enforex od wielu lat jest jedną z najlepszych szkół języka hiszpańskiego na świecie. 
Lektorzy i pracownicy administracyjni dbają o to, aby kursanci czuli się jak w domu, 
jednocześnie poznając kulturę Hiszpanii. Szkoła mieści się w samym centrum
Madrytu, w stre�e uniwersyteckiej, blisko restauracji i kafejek. Madryckie centrum 
dysponuje 40 klimatyzowanymi salami lekcyjnymi, salą komputerową z bezpłatnym 
internetem, biblioteką i czytelnią, patio oraz bezprzewodowym internetem.

wiek: od 16 lat
kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
kurs intensywny: 25 lekcji/tydzień + 5 lekcji warsztatów kulturowych/tydzień
ilość osób w grupie: 10
1 lekcja = 55 minut
początek kursów: każdy poniedziałek
wszystkie poziomy zaawansowania
przyjazd: w niedzielę, wyjazd w sobotę

dopłata za pełne wyżywienie u rodziny:  € 30/tydzień
dopłata do pokoju 1-osobowego u rodziny: € 30/tydzień
dopłata do pokoju 1-osobowego w rezydencji szkolnej: € 70/tydzień
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
przelot samolotem: od 750 zł

test kwali�kacyjny
pakiet powitalny
materiały do nauki, podręcznik i ćwiczenia
zajęcia językowe zgodnie z programem  kursu
zakwaterowanie u rodziny hiszpańskiej lub w rezydencji szkolnej
korzystanie z pracowni komputerowej z dostępem do internetu
zajęcia kulturalne mające na celu przybliżenie studentom kultury hiszpańskiej
certy�kat ukończenia kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

Enforex Madryt

Madryt

2

3

4

€ 1118

€ 1612

€ 2106

€ 838

€ 1192

€ 1546

€ 1230

€ 1780

€ 2330

€ 950

€ 1360

€ 1770

  kurs standardowy       kurs intensywny       kurs standardowy      kurs intensywny
  ilość tygodni

Zakwaterowanie u rodziny Zakwaterowanie 
w rezydencji szkolnej
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Szkoła France Langue została założona w 1976 roku. Przez ostatnie 38 lat kształciła 
tysiące osób z ponad 100 krajów.  Obecnie jest jedną z największych i najlepszych 
szkół językowych dla obcokrajowców. France Langue posiada akredytacje Fle.fr. 
Paryż to centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne Francji, poza tym jest uważa-
ny za jedno w najpiękniejszych miast w Europie. Do Paryża corocznie ściągają tłumy 
turystów. Liczba zabytków, atrakcji turystycznych i miejsc wartych zobaczenia jest tak 
duża, że podczas kilkudniowego pobytu niemożliwe jest zwiedzenie wszystkiego. 
Każdy, kto choć raz był w Paryżu potwierdzi, że w tym mieście można się zakochać. 
Ecole France Langue zlokalizowana jest bardzo blisko placu Viktora Hugo i placu 
Charles de Gaulle'a, w okolicy kafejek, restauracji i sklepów. Bliskość Pół Elizejskich 
sprawia, że do szkoły łatwo można dotrzeć transportem publicznym.

wiek: od 17 lat
ilość osób w grupie: 8-12
kurs standardowy: 20 lekcji /tydzień
kurs intensywny: 30 lekcji /tydzień (20 lekcji + 10 warsztatów)
wszystkie poziomy zaawansowania
1 lekcja = 45 minut
kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota

opłata rezerwacyjna za zakwaterowanie: € 80 jednorazowo
dopłata za książkę: € 25-48
transfer z/na lotnisko: € 84-156 w jedną stronę
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
przejazd autokarem: od 420 zł
przelot samolotem: od 500 zł

test kwali�kacyjny na odpowiedni  poziom
lekcje języka zgodnie z programem  kursu
starannie dobrane zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych u rodzin francuskich 
ze śniadaniem i obiadokolacją
atrakcyjny program wycieczek za dodatkową opłatą, wyjścia do teatru, winiarni 
oraz zajęcia sportowe, wieczory tradycji, zwiedzanie Paryża
świadectwo ukończenia kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

France Langue Paryż

2

3

4

€ 1 488

€ 2 172

€ 2 800

€ 1 272

€ 1 848

€ 2 380

  ilość tygodni                  kurs standardowy                             kurs intensywny

paryż
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France Longue jest bardzo zaangażowana w nauczanie języka francuskiego, lektorzy 
motywują swoich kursantów, stosują nowoczesne metody nauczania i sprawiają,
że nauka jest przyjemna i efektywna. Nicea to gwarne modne miasto, uważane za 
stolicę regionu. Jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem do zwiedzania i spacerów,
a do innych popularnych miejscowości Riwiery, jak Cannes czy Monako szybko i łatwo 
dostać się pociągiem lub autobusem. Wbita w Zatokę Aniołów (Baie des Anges), 
słynie ze specy�cznego mikroklimatu, ze względu na otaczające ją ze wszystkich 
stron wzgórza, stanowiące naturalną ochronę przed wiatrem. Słońce świeci tu przez 
320 dni w roku, a mistral nie jest tak dokuczliwy, jak gdzie indziej na wybrzeżu. Szkoła 
mieści się w samym sercu miasta, a piękna plaża i promenada są oddalone 10 minut 
pieszo.

wiek: od 17 lat
ilość osób w grupie: 8-12
kurs standardowy: 20 lekcji /tydzień
kurs intensywny: 30 lekcji /tydzień (20 lekcji + 10 warsztatów)
wszystkie poziomy zaawansowania
1 lekcja = 45 minut
kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota

opłata rezerwacyjna za zakwaterowanie: € 80
dopłata za podręczniki: € 25-48
transfer z/na lotnisko: € 78-90
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
przejazd autokarem: od 680 zł
przelot samolotem: od 500 

test kwali�kacyjny na odpowiedni poziom
lekcje języka zgodnie z programem kursu
starannie dobrane zakwaterowanie w pokojach 1-osobowym  u rodzin francus-
kich ze śniadaniem i obiadokolacją
atrakcyjny program wycieczek za dodatkową opłatą, wyjścia do teatru, winiarni 
oraz zajęcia sportowe, wieczory tradycji, zwiedzanie Nicei
świadectwo ukończenia kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

France Langue Nicea

2

3

4

€ 1 306

€ 1 899

€ 2 436

€ 1 090

€ 1 575

€ 2 016

  ilość tygodni                  kurs standardowy                            kurs intensywny

nicea
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Szkoła Sprachca�e została założona w 1990 roku i obejmuje sieć kilkunastu szkół 
językowych w Europie i na świecie. Posiada akredytację ministerstwa edukacji. 
Rzymskie Sprachca�e od Watykanu i Placu Św. Piotra dzieli zaledwie kilka budynków. 
Położona jest ona w pięknej dzielnicy mieszkalnej na jednej z najpopularniejszych 
ulic handlowych, tuż naprzeciw Piazza del Popolo, Piazza Navona i Campo de Fiori.
W pobliżu znajduję się stacja metra ("Ottaviano / San Pietro"), dzięki której w 5 minut 
można dotrzeć do największych atrakcji tego pięknego miasta. W szkole oprócz sal 
lekcyjnych znajduje się sala komputerowa z bezpłatnym internetem, kafejka oraz 
biblioteka.

wiek od 18 lat
kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
kurs intensywny: 30 lekcji/tydzień
ilość osób w grupie 8 (max 10)
wszystkie poziomy zaawansowania
kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota

dopłata za sezon wakacyjny (01.06.-27.09.2014): 110 zł/tydzień
dopłata za pokój 1-osobowy u rodziny: 220 zł/tydzień
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
przelot samolotem: od 500 zł

test kwali�kacyjny na dany poziom
lekcje języka zgodnie z programem kursu
materiały do nauki (podręczniki  wypożyczane)
możliwość korzystania z centrum  multimedialnego, biblioteki oraz internetu
zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne  na terenie szkoły
zakwaterowanie u rodziny włoskiej w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem
wycieczki podczas weekendu np. do Mediolanu, Wenecji, Watykanu, Coloseum, 
Panteonu, Villa Borghese (dodatkowo płatne)
testy postępów w nauce
certy�kat na zakończenie kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

Sprachcaffe Rzym

2

3

4

4 444 zł

6 358 zł

8 272 zł

3 828 zł

5 434 zł

7 040 zł

  ilość tygodni                  kurs standardowy                            kurs intensywny

rzym
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Linguaviva posiada autoryzację Włoskiego Ministerstwa Edukacji (MIVR). Szkoła 
istnieje od 1976 roku i jest członkiem międzynarodowych organizacji turystycznych
i językowych (FIYTO, ALTO, IALC). Oprócz tradycyjnych kursów językowych Linguaviva 
prowadzi też kursy “włoski”, “włoska kuchnia” lub “włoski i sztuka”. Mediolan jest 
�nansową stolicą Włoch, centrum mody i rozrywki. Szkoła mieści się w centrum
Mediolanu, blisko stacji metra. 18 sal jest wyposażonych w nowoczesny sprzęt 
wspomagający naukę, a do dyspozycji kursantów są mały ogród i darmowy internet.

wiek: od 18 lat
standardowy: 20 lekcji / tydzień
intensywny:  30 lekcji / tydzień 
1 lekcja = 50 minut
ilość osób w grupie: 6-12
zajęcia w trybie przed i popołudniowym
wszystkie poziomy zaawansowania
początek kursów: każdy poniedziałek
przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota

opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
przejazd autokarem: od 450 zł
przelot samolotem: od 500 zł
transfer z/na lotnisko: € 140-250

test kwali�kacyjny
lekcje zgodnie z programem kursu
atrakcyjny program zajęć dodatkowych: wieczory kuchni włoskiej, wieczory  
tradycji,  dyskoteki i sport
zakwaterowanie u rodziny włoskiej w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i 
obiadokolacją lub w mieszkaniu studenckim bez wyżywienia
bogaty program wycieczkowy - częściowo za dopłatą
certy�kat ukończenia kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

Linguaviva Mediolan

Mediolan

2

3

4

€ 1220

€ 1770

€ 2320

€ 1020

€ 1470

€ 1920

€ 1090

€ 1550

€ 2015

€ 890

€ 1250

€ 1615

  kurs standardowy       kurs intensywny       kurs standardowy      kurs intensywny
  ilość tygodni

Zakwaterowanie u rodziny Zakwaterowanie 
w mieszkaniu studenckim
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Szkoła Sprachca�e została założona w 1990 roku i obejmuje sieć kilkunastu szkół 
językowych w Europie i na świecie. Dzięki dbałości o wysoki standard nauczania, 
szkoła zdobyła akredytację wielu renomowanych instytucji. Florencja, perła Toskanii 
- początku XIX w. była uważana za najpiękniejsze miasto we Włoszech. Sprachca�e 
Languages PLUS jest położona w bardzo ładnej i malowniczej części Florencji,
5 minut drogi od dworca głównego "Piazza della Stazione", ale równocześnie na 
przeciwko imponujących toskańskich wzgórz. Od centrum miasta dzieli ją tylko 
krótki spacer. Posiada również salę do samodzielnej nauki oraz doskonale 
wyposażoną bibliotekę.

wiek od 18 lat
kurs standardowy: 20 lekcji/tydzień
kurs intensywny: 30 lekcji/tydzień
ilość osób w grupie: 8 (max 10)
wszystkie poziomy zaawansowania
kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota

dopłata za sezon wakacyjny (22.06.-23.08.2014): 110 zł/tydzień
dopłata za pokój 1-osobowy: 308 zł/tydzień
możliwe zakwaterowanie w apartamencie - informacja na życzenie
opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
przelot samolotem: od 500 zł

test kwali�kacyjny na dany poziom
lekcje języka zgodnie z programem kursu
materiały do nauki (podręczniki  wypożyczane)
możliwość korzystania z centrum  multimedialnego, biblioteki oraz internetu
zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły
zakwaterowanie u rodziny włoskiej w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem
i obiadokolacją
wycieczki podczas weekendu np. do Mediolanu, Wenecji, Rzymu - częściowo 
płatne
testy postępów w nauce
certy�kat na zakończenie kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

Sprachcaffe Florencja

2

3

4

4 708 zł

6 754 zł

8 800 zł

4 092 zl

5 830 zł

7 568 zł

  ilość tygodni                  kurs standardowy                            kurs intensywny

Florencja
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Linguaviva jest członkiem ASILS, organizacji zrzeszającej szkoły, które uczą języka 
włoskiego jako obcego. Daje to gwarancję jakości kursów. Dodatkowo dba o atmo- 
sferę i dobro kursantów. Florencja jest miastem o bogatym kulturowym dzie- 
dzictwie, pełna historii i unikalnych zabytków. Szkoła mieści się w centrum miasta, 
blisko dworca, w XIX-wiecznym budynku; dysponuje 17 klimatyzowanymi, 
nowocześnie wyposażonymi salami, małym ogrodem oraz darmowym internetem

wiek: od 16 lat
standardowy: 20 lekcji / tydzień
intensywny:  30 lekcji / tydzień
1 lekcja = 50 minut
lość osób w grupie: 6-12
zajęcia w trybie przed i popołudniowym
wszystkie poziomy zaawansowania
początek kursów: każdy poniedziałek
przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota

opłata administracyjna: 200 zł
opłata za przelewy: 100 zł
ubezpieczenie: od 30 zł/tydzień
przejazd autokarem: od 450 zł
przelot samolotem: od 500 zł
transfer z/na lotnisko: € 1100

test kwali�kacyjny
lekcje zgodnie z programem kursu
atrakcyjny program zajęć dodatkowych: wieczory kuchni włoskiej, wieczory  
tradycji, dyskoteki i sport
zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym u rodziny włoskiej ze śniadaniem i 
obiadokolacją lub w mieszkaniu studenckim bez wyżywienia (min. 18 lat)
bogaty program wycieczkowy - częściowo za dopłatą
certy�kat ukończenia kursu

Opłata za kurs obejmuje

Opłata za naukę i zakwaterowanie

Dodatkowo 

Informacje o kursach

Linguaviva Florencja

2

3

4

€ 1220

€ 1770

€ 2320

€ 1020

€ 1470

€ 1920

€ 1020

€ 1470

€ 1920

€ 820

€ 1170

€  1520

  kurs standardowy       kurs intensywny       kurs standardowy      kurs intensywny
  ilość tygodni

Zakwaterowanie u rodziny Zakwaterowanie 
w mieszkaniu studenckim

Florencja


