
Sprachcaffe  - Nicea
wiek: 13 - 21 lat

ośrodek czynny  02.07-27.08.2023 (pobyt niedziela – sobota) 

 Nicea  jest  przepięknym  i  tętniącym  życiem  miastem,
które  nigdy  nie  usypia.  To  miasto  na  Lazurowym
Wybrzeżu  Morza  Śródziemnego  oczaruje  i  urzeknie
każdego turystę. Słońce 320 dni w roku.

 Szkoła  położona  jest  w  centrum  Nicei,  w  odległości
krótkiego  spaceru  od  plaży  i  słynnej  “Promenade  des
Anglais”, obydwa budynki (szkoła i internat) znajdują się
na Starym Mieście.

 Budynek  szkoły  pochodzi  z  Belle  Époque, nauka  w
jasnych i  gustownie urządzonych salach odbywa się w
prawdziwie efektywnej i stylowej atmosferze.

 Placówki  Sprachcaffe  posiadają  wszelkie  niezbędne
akredytacje i  certyfikaty świadczące o wysokiej jakości
oferowanych usług.

 Zajęcia odbywają się w międzynarodowych grupach
 W każdej grupie jest maksymalnie 15 osób
 Wykwalifikowani  i  zawsze  chętni  do  pomocy

opiekunowie
 Jedna cena obejmująca zakwaterowanie,  wyżywienie i

pełen program zajęć dodatkowych. 
 Kursy standardowe i intensywne 
 Zakwaterowanie  w  rezydencji  szkolnej  lub  w

kameralnym hotelu



Kurs języka francuskiego
• uczestnicy w wieku od 13-21 lat
• międzynarodowe grupy
• wszystkie poziomy zaawansowania
• kurs standardowy 20 lekcji w tygodniu lub kurs intensywny 30 lekcji (dopłata 350 zł/tydz)
• maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 12) 
• główne zagadnienia: konwersacja, słownictwo, gramatyka, praca z tekstem
• 1 lekcja = 45 minut

Zakwaterowanie 
Rezydencja szkolne 

Idealnie zlokalizowana w sercu Nicei, w pobliżu Place Garibaldi i słynnego Place du Pin. Obiady i kolacje są 
zapewnione w restauracji w pobliżu akademika, lunch w formie pakietu w szkole.  Duża rezydencja oferuje 
wiele udogodnień, w tym automaty, czytelnie i salon. 

• pokoje 1 osobowe z łazienkami 
• pełne wyżywienie : 3 posiłki dziennie 
• piesza odległość od szkoły

Program zajęć dodatkowych

Po lekcjach francuskiego, prawie każdego popołudnia lub wieczoru będziesz mógł uczestniczyć w programie
zajęć  rekreacyjnych.  Atrakcyjne  zajęcia  dodatkowe  sprawią,  że  obóz  językowy  będzie  dla  Ciebie
niezapomnianym  doświadczeniem.  W  ramach  zajęć  dodatkowych,  oferujemy  różnorodne  rozrywki,
począwszy od sportu, jak na przykład siatkówka plażowa, kręgle, poprzez urozmaicony program wieczorny,
kino na powietrzu i imprezy, po zwiedzanie Nicei oraz wycieczki do Grasse, Eze Village czy St. Paul de Vence. 
Uczeń ma do wyboru dwa warianty atrakcji pozalekcyjnych:

• pakiet podstawowy w cenie.
• pakiet rozszerzony za dopłatą 650 zł/tydz.
• Przykładowo w trakcie pobytu 2-tygodniowego pakiet podstawowy obejmuje: 8 zajęć i 1 wycieczkę

całodniową, a pakiet rozszerzony 16 zajęć i 1 wycieczkę całodniowa. 

Uczestnicy w wieku 18-21 lat, mają gwarantowaną opiekę i wsparcie pracowników szkoły, jednak nie są oni 
zobowiązani do uczestnictwa w programie zajęć dodatkowych. Uczestnicy w wieku 17 lat i mniej są 
zobowiązani do uczestnictwa w programie dodatkowym oraz przestrzegania wyznaczonych przez opiekunów
godzin powrotów do miejsca zakwaterowania.



Podróż / transport z i na lotnisko 

Zarezerwuj przylot z/na (NCE) w dzień przyjazdu tj. w niedzielę i w dzień wyjazdu tj. w sobotę od
08:00 – 20:00. 

Nicea Airport (NCE) PLN 400 przejazd w jedną stronę 


