Dołącz do grupy: facebook.com/groups/obozyatashiszpania

HISZPANIA
obóz z kursem języka
hiszpańskiego lub angielskiego

wiek uczestników: 12–18 lat
czas trwania: 8 dni
nauka: grupy międzynarodowe

W
N E NOWOŚĆ
PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018
Zapraszamy na obóz językowy na Costa del Sol. Malaga i okolice to nadmorskie kurorty
i olśniewające zabytki oraz prężnie rozwijające się szkoły językowe oferujące kursy
zarówno hiszpańskiego, jak i angielskiego.

 PROGRAM JĘZYKOWY
Nauka języka odbywa się w renomowanej hiszpańskiej szkole językowej Solingua
Instituto, w grupach międzynarodowych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę lektorską. Ośrodek nauczania znajduje się w miejscowości Benalmadena
oddalonej o ok. 20 km od Malagi.

 ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE
Uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw w terenie,
co daje im możliwość szlifowania swoich umiejętności językowych, ale przede
wszystkim przeżycia niezapomnianej przygody. Ćwiczenia rozwijają umiejętności komunikacyjne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy zakwaterowani są u rodzin hiszpańskich miejscowości Benalmadena pod
Malagą, w odległości 5–20 minut pieszo od szkoły językowej. Rodziny goszczące są
sprawdzone i starannie dobrane przez szkołę. Każda rodzina przyjmuje 2, 3 lub 4 osoby
z grupy obozowej, może także gościć młodzież z innych krajów. W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują 3 posiłki dziennie: śniadanie kontynentalne oraz lunch
i kolację w formie 1 gorącego dania.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
•
•
•
•
•

zakwaterowanie u rodzin hiszpańskich: 7 noclegów
wyżywienie: 3 x dziennie (śniadanie, lunch, obiadokolacja)
ćwiczenia językowe w terenie
opieka pedagogiczna
ubezpieczenie AXA NNW, KL i bagaż

 DODATKOWA, OBOWIĄZKOWA OPŁATA

 PROGRAM
1 DZIEŃ Wylot do Malagi, transfer z lotniska do rodzin goszczących, zakwaterowanie
2 DZIEŃ KORDOBA – całodzienna wycieczka do słynnego andaluzyjskiego miasta,
w średniowieczu nazywanego „miastem trzech kultur”. W programie zwiedzania m.in.:
Most Rzymski, Alkazar Królów Chrześcijańskich i Wielki Meczet. Ćwiczenia językowe
w trakcie zwiedzania.
3 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Spacer po okolicy – zapoznanie się z Benalmadeną, plażowanie.
4 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Gra terenowa „treasure hunt”, plażowanie.
5 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. MALAGA – wycieczka do znanego kurortu,
jednego z najchętniej odwiedzanych miejsc w Hiszpanii. W programie m.in.: mauretańska twierdza Alcazaba, spacer śladami Picassa, historyczne centrum miasta. Ćwiczenia
językowe w trakcie zwiedzania i gra miejska.
6 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Gry, zabawy i zajęcia sportowe na plaży.
7 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Plażowanie, czas na ostatnie zakupy.
8 DZIEŃ Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. Przylot do Polski wg rozkładu
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

190 EUR ZAWIERA

•
•
•
•
•

15 lekcji języka hiszpańskiego lub angielskiego, każda lekcja trwa 45 minut
materiały do nauki
certyfikat ukończenia kursu
transfer z lotniska w Maladze (w dniu przylotu i wylotu)
koszt wstępów i realizacji programu zwiedzania

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 85 PLN (deklarowane w ciągu
3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)
• osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych:
dopłata 115 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut: dopłata
80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)

 WAŻNE INFORMACJE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub
dowód osobisty
• telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpoczęciem obozu

 TRANSPORT
Przelot na trasie Warszawa – Malaga – Warszawa będzie realizowany liniami lotniczymi Norwegian. W cenie przelotu bagaż podręczny do 10 kg oraz bagaż rejestrowany
do 20 kg.

TURNUSY I CENY
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)
JH1-1
07.07–14.07.2018
JH1-2
21.07–28.07.2018

1490 PLN
1490 PLN

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1 EUR=4,4 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY
SAMOLOT

8 OBOZY JĘZYKOWE

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

www.atas.pl

1100 PLN

Impreza organizowana przez

