
Szkoła Clic – Kadyks
uczestnicy kursów: 13-17 lat

ośrodek czynny: 17 czerwca- 9 sierpnia

 wakacyjny obóz dla międzynarodowej młodzieży organizowany przez szkołę Clic IH.   
 Kadyks  położony jest  na południowym krańcu Hiszpanii,  na  półwyspie  otoczonym piaszczystymi  plażami  i

promenadą. Najbliższe lotniska to Jerez, Sevilla i Malaga.
 To spokojna i bezpieczna miejscowość, idealna do nauki języka, poznania kultury Hiszpanii, a także uprawiania

surfingu i kite surfingu.
 Lekcje  grup młodzieżowych odbywają  się  w szkole  głównej   CLIC  dla  dorosłych  ok.  5  minut  od plaży,  w

mieszkalnej dzielnicy Bahia Blanca: Calle Acacias, 25, 2ª Planta, 11007 Cádiz 
 Rezydencja mieści się przy placu Plaza Catedral, 10, 11005 Cádiz i jest to budynek należący do University of

Cadiz 
Oferowane kursy 

Kurs  języka hiszpańskiego lub angielskiego
20 lekcji tygodniowo, 1 lekcja = 50 minut, 

• Wiek uczestników: 13-17 lat
• Międzynarodowe grupy, 6-12 osobowe
• 5 poziomów zaawansowania A1-C1
• nauka od poniedziałku do piątku

Zajęcie indywidualne 
Lekcje  indywidualne  to  gwarancja  szybkich  postępów  w  nauce.  Ceny  prywatnych  lekcji  210  EUR/5  lekcji,  lub  w
minigrupach 2-3 uczniów 135 EUR/5 lekcji. Zajęcia indywidualne można wybrać jako opcję oddzielną lub dodatkową do
grupowego kursu. 

Lekcje Surfingu 2 sesje  na tydzień – 70 EUR

Mieszkanie i nauka w domu nauczyciela:
• kurs 20 lekcji/tydz : lekcje indywidualne
• pokój 1-osobowy z pełnym wyżywieniem
• dodatkowo możliwość uczestniczenia w atrakcjach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę



Oferowane zakwaterowanie i odpowiednie programy kursów

Zakwaterowanie u rodziny goszczącej  - opcja dostępna w terminach: od 17 czerwca do 9 sierpnia
Mieszkanie  u  rodziny ma dwie  główne zalety:  po pierwsze,  to  najlepszy  sposób,  aby poznać hiszpańską kulturę  i
zobaczyć jak żyje hiszpańska rodzina, ale przede wszystkim - rodziny goszczące będą mówić cały czas po hiszpańsku. To
pomaga ćwiczyć umiejętności, nad którymi pracujesz podczas lekcji w szkole w autentycznym kontekście.

• Większość rodzin mieszka od szkoły 5-10 minut pieszo, a szkoła daje gwarancję maksymalnej odległości 20
minut – pieszo. 

• Pokoje 2-osobowe 
• 3 posiłki dziennie (śniadania, lunch, obiadokolacje, przekąska)
• pobyt liczony od niedzieli do niedzieli, obejmuje sobotnią wycieczkę

Zakwaterowanie w rezydencji szkolnej -   - opcja dostępna w terminach: od 1 lipca do 9 sierpnia



 pokoje 2-osobowe z łazienkami 
 3 posiłki dziennie (śniadania, lunch, obiadokolacje, przekąska)
 zlokalizowane przy Cathedral Plaza  w centrum miasta, 10 minut od  plaży, 17 minut od szkoły
 pobyt liczony od niedzieli do niedzieli, obejmuje sobotnią wycieczkę

Podróż / transfer z i na lotnisko 

Szkoła organizuje odbiór i dowóz z/na  lotnisko lub  dworca w Sevilli: Koszt to 150 EUR za osobę (w jedną stronę).
Można zamówić transfer również z innych lotniska: Jerez - koszt 46 Euro (w jedną stronę), Malaga- - koszt 195 Euro (w
jedną stronę). Dla osób podróżujących razem koszty transferów są niższe.
Uwaga! w terminach letnich 16.06-11.08, możliwe transfery grupowe po 50 EUR w 1 stronę, warunek zorganizuj
przylot i wylot w niedziele z/na lotnisko Malaga na przyloty przed 19.30 i wyloty po 10.30 
O szczegóły pytaj w JPEdukacja. 


