
Nicea - szkoła Azurlingua 
wiek: 12-17 lat, 

ośrodek czynny:  15.03-29.10.2022 pobyt u rodziny goszczącej 
26.06-20.08.2022 letnie pobyty na terenie kampusu  

(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 główna położona w samym centrum Nicei, 15 minut od morza, starego miasta i Promenade des Anglai
 Azurlinga zajmuje dwa budynki, w budynku głównym mieszczą się sale lekcyjne  i rezydencja szkolna "Campus 

Central" a w mniejszym budynku jest jest dział administracyjny szkoły. Pomiędzy nimi duży ogród do 
dyspozycji uczestników kursów.

 Kampusy letnie: "Parc Impérial" położony jest w bardzo spokojnej dzielnicy 15 min. pieszo od plaży i 20 min., „
Les Eucalyptus" położony w południowej części miasta, zaledwie 6 min od lotniska i 13 min  pieszo od plaży, a 
do centrum dojazd bezpłatnym autobusem.

 Wszyscy nauczyciele są francuskojęzyczni, są absolwentami studiów wyższych ze specjalizacją w nauczaniu 
języka francuskiego jako obcego (FLE) i gwarantują interaktywną, przyjemną naukę oraz szybkie wyniki. 

 Możliwe również kursy języka angielskiego prowadzone przez doświadczonych nauczyciel 
 Szkoła z 20 letnim doświadczeniem, gwarancja najwyższej jakość lekcji, zakwaterowania i program zajęć 

dodatkowych. Jakość ta została oficjalnie uznana w postaci znaku "Qualité Français Langue Etrangère" , 
posiada również akredytację : CAMPUS FRANCE, SORBONNE, RECTORAT DE NICE (prywatna placówka 
szkolnictwa wyższego).

Kurs językowy
Tematyka zajęć koncentruje się na poprawie słownictwa, gramatyki i struktury języka pozwalające na szybki rozwój 
kompetencji komunikacyjnych we francuskim. W ramach zajęć możliwość przygotowanie do egzaminów: Abitur, 
Maturita, A levels lub Baccalauréat i DELF

 uczestnicy w wieku od 12-17 lat
 międzynarodowe grupy
 wszystkie poziomy zaawansowania, w tym język angielski 
 20 lub 26  lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut
 do każdego kursu w grupach istnieje możliwość dodania zajęć indywidualnych 5,10 lub 15 lekcji w tyg. 



Zakwaterowanie
Standartowy pobyt od soboty do niedzieli. Możliwość zamówienia dodatkowej nocy koszt 60 EUR. 

Rodzina goszcząca  
Przyjazd do Francji na naukę francuskiego i wybór zakwaterowania u rodziny będzie  sposobem prawdziwego 
zanurzenia językowego i należeć będzie do życia codziennego. Mieszkanie u rodziny to także często okazja do poznania 
Francuzów, ich sposobu życia i kultury. Nie bez powodu wielu studentów mówi pod koniec pobytu o "drugiej rodzinie". 
Wszystkie nasze rodziny dobierane są priorytetowo w pobliżu szkoły. Staramy się (bez wyjątku) o zakwaterowanie  jak 
najbliżej szkoły, przy czym średnia odległość to ok. 10 minut pieszo lub komunikacją miejską. Ponadto w momencie, 
gdy organizowane są wycieczki wieczorem, uczniowie są odwożeni do rodzin szkolnym minibusem. Natomiast jeżeli 
będziecie wychodzić na miasto poza organizowanymi wyjściami przez szkołę, będziecie musieli wrócić we własnym 
zakresie. (Przypominamy, że w przypadku nieletnich obowiązuje konieczność zezwolenia na samodzielne wyjście poza 
szkołę).

• Pokój 2 osobowy, dzielony z innym uczniem, tej samej płci w zbliżonym wieku innej narodowości
• pokoje 1-osobowe za dopłatą 
• wyżywienie: pełne wyżywienie składające się ze śniadania, obiadu (suchy prowiant w dniu wycieczek) i kolacji
• w lipcu i sierpniu uczniowie zakwaterowani u rodzin mają zajęcia na kampusie " Parc Impérial  lub 

Eucalyptus" w pozostałych miesiącach zajęcia w głównym budynku szkoły 

Pobyt na kampusie 
Letni kampus " Parc Impérial " w terminie 02.07-20.08.2023
Położony jest w bardzo spokojnej dzielnicy 15 min. pieszo od
plaży i 20 min. od centrum miasta. Kampus będący w XIX w.
rezydencją carów rosyjskich, może przyjąć 130 uczniów. ma
własne sale klasowe, swoją kafeterię i tereny sportowe.
uczniowie nigdzie nie muszą jeździć, nauka  i zakwaterowanie
w jednym miejscu. Miejski basen 100 m od akademika. 

• wieloosobowe pokoje (3 lub 4 uczniów) są jasne i
przestronne, niektóre z widokiem na morze! 

• wszystkich pokoje z  łazienką (umywalką, wc i
prysznicem) 

• wyżywienie: pełne wyżywienie składające się ze śniadania, obiadu (suchy prowiant w dniu wycieczek) i kolacji 
Letni kampus Les Eucaliptus " w terminie 25.06-13.08.2023 
adres: 7 Avenue des Eucalyptus, 06200 Nice. Znajduje się w pd-
zach części Nicei,  w spokojnej dzielnicy, zaledwie 6 min. od
lotniska. Zajmuje 30.000m2 teren niedawno odnowionej dużej
szkoły licealnej, mogącej pomieścić jednocześnie 150 osób.
Wszystko znajduje się na miejscu: pokoje mieszkalne, sale
lekcyjne, obiekty sportowe i sale rekreacyjne, kawiarnia i
stołówka, ścianka wspinaczkowa

• pokoje 4-osobowe są jasne i przestronne,
• wszystkich pokoje z  łazienką (umywalką, wc i

prysznicem) 

• wyżywienie: pełne wyżywienie składające się ze śniadania, obiadu (suchy prowiant w dniu wycieczek) i kolacji
Można zamówić specjalne menu, dieta bezglutenowa dopłata 60 EUR/tydz



Program zajęć dodatkowych
Możliwość zamówienia specjalnego programu pobytu: 
Żeglowanie, Nurkowanie, Tenis w profesjonalnym klubie, Gotowanie – o szczegóły proszę pytać doradcę JPEdukacja. 

Bez względu na wybrany termin i ośrodek program zawiera jedną wycieczkę półdniową i jedną wycieczkę całodzienną
tygodniowo.  Podstawową motywacją  jest  pokazanie  uczestnikom regionu  o  wyjątkowym dziedzictwie  i  jednego z
najpiękniejszych miast śródziemnomorskich. Program zajęć ma sprawić , że pobyt w Nicei pozostanie niezapomnianym
doświadczeniem. Na wycieczki jeździmy najczęściej pociągiem. Towarzyszą im opowiadania, anegdoty, a także (o ile to
możliwe) zwiedzanie muzeów i ciekawostek typowych dla danego miejsca.

Pakiet  atrakcji  podczas  letnich  pobytów  na  kampusie  w  cenie  to  :  5  kulturalnych  lub  sportowych
zajęcia  tygodniowo,  1  wycieczka  półdniowa w tygodniu,  1  wycieczka  całodniowa w tygodniu,  wieczorne zajęcia  i
warsztaty codziennie.

Nicea jest miastem turystycznym, żyjącym dzień i noc. Daje ona ogromny wybór miejsc i okazji do wyjścia i rozerwania
się z przyjaciółmi.  Spacery po Starym Mieście, gdzie odbywają się animacje i  spektakle uliczne, oglądanie wystaw
sklepowych w centrum, wieczory w pubach z muzyką " live ", wieczory na plaży, kręgle. 

Szkoła  Azurlingua wprowadziła usługę bezpłatnych busów kursujących między kampusami letnimi i centrum miasta do 
godz. 1.00 rano (zezwolenie na wyjście  od rodziców obowiązkowe). Wyjścia na miasto odbywają się pod opieką !!! 

 Podróż / transport  z i na lotnisko 

Transfery lotnisko / dworzec kolejowy w cenie pobytu 
Szkoła zapewnia transport z / na  lotnisko w Nicei lub z dworzec kolejowy. Wystarczy, że w tym celu podacie nam 
Państwo godzinę przyjazdu oraz numer lotu lub pociągu na co najmniej 5 dni przed tą datą usługa ta jest dostępna od 
godz. 9.00 do 22.00 w soboty i niedziele. Standardowy pobyt od niedzieli do soboty. 

Możliwość zamówienia dodatkowej nocy koszt 60 EUR. 
Dopłata za zapewniony transport z / na lotnisko jeśli uczeń podróżuje z opieką stewardessy 50 EUR w jedną stronę. 

Przyjazd – wyjazd bez transferu 
Jeżeli nie został zamówiony żaden transfer, przyjazd odbywa się w niedzielę, pobyt do soboty do godz. 12.00..

Bus wahadłowy (lipiec i sierpień)
Darmowy bus krąży codziennie do godz. 1.00 w nocy między letnimi kampusami a centrum miasta. 


