
Lines – Valbonne 
wiek: 10-13 i 14-18 lat 

Ośrodek czynny: 9.07 -29.08.2023
 pobyt: sobota-sobota (wyjątek 9.07- niedziela)

 szkoła  z  olbrzymim  doświadczeniem,
oferująca intensywną naukę języka z bardzo
szeroką ofertą zajęć dodatkowych, wszystko
pod okiem doświadczonego personelu, z 24
godzinną opieką 

 doskonale wyposażony kampus CIV (Centre
International  de  Valbonne)  znajduje  w
Sophia-Antipolis,  w pobliżu Cannes i  Nicei,
zaledwie 15 km od plaży w pięknej i bardzo
spokojnej okolicy.

 wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane i
wyposażone  w  tablice  i  komputery,  do
dyspozycji  uczestników  odkryty  basen  i
niesamowite obiekty sportowe.

 kampus  tylko  do  dyspozycji  uczestników
kursów szkoły Lines. 

 intensywna  nauka  32  lekcje  tygodniowo,
lekcje = 45 minut 

 międzynarodowe  grupy,  ilość  uczniów  w
klasie nie więcej niż 10

 zakwaterowanie  w doskonałych  warunkach
na terenie zamkniętego kampusu  

 jeden opiekun na 4 kursantów.



Oferowane kursy 

Intensywna nauka w połączeniu z szeroką ofertą zajęć dodatkowych to gwarancja efektów językowych i miłych wakacji.
Uczestniczy kursów przydzielani są do poszczególnych grup językowych  pod względem znajomości języka, jak również
ze względu na wiek. Dla każdej grupy indywidualnie dopasowany program zajęć. 

 
 LITTLE LEARNERS: 10 & 12 lat 
 SYOUNG LEARNERS: 13+ lat 

 
 Wiek uczestników: 10-18 lat
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania
 Liczba osób w grupie: max. 10 (zwykle 7 -8 osób)
 Liczba lekcji w tygodniu: 32 w tym 16 lekcji języka francuskiego w klasie, 8 zajęć praktycznych

i  8 warsztatów tygodniowo, 1 lekcja 45 min. 

Oferowane warsztaty są bardzo ważną częścią nauki.  2 x 45 minut zajęć codziennie. Zapewniają aktywna nauka, w 
której uczniowie mogą wchodzić w interakcje i komunikować się po francusku. Uczniowie mogą zmieniać tematykę 
warsztatów co tydzień, tematy zostaną wybrane na miejscu. Oferowane tematy zajęć:  teatr,  repertuar francuski,  
gotowanie,  przygotowanie do egzaminu DELF,  produkcja filmowa, język biznes, język akademicki, pisanie.

Hands-On – zajęcia praktyczne są  ważnym aspektem edukacji w szkole. Uczniowie mogą wykorzystywać swoje 
umiejętności językowe poprzez gry i zajęcia w relaksującej atmosferze.  2 x 45 minut dziennie zajęć Hands-On to 
świetna okazja dla uczniów aby jak najlepiej wykorzystać ich doświadczenie z zajęć w klasach.

 Zakwaterowanie 

Zakwaterowanie  na  terenie  zamkniętego  kampusu  w  doskonałych  warunkach.  Bardzo  łatwy  dostęp  dostęp  do
wszystkich  komfortowych  udogodnień  jakie  oferuje  kampus.   Pokoje   są  codziennie  sprzątane  przez  personel
sprzątający. Pralnia dostępna raz w tygodniu.

 
• 10-14 lat pokoje 2 z łazienkami 
• 15+ lat pokoje 1 lub 2 os.  z łazienkami 

3 zbilansowane posiłki główne  serwowane codziennie z uwzględnieniem  wszystkich wymagań dietetycznych, w tym
diety  wegetariańskiej  oraz  innych  wymogów  zdrowotnych.   Dodatkowo  uczestnicy  otrzymują  dwa  razy  dziennie
poczęstunek. W trakcie wycieczek suchy prowiant. 

Program zajęć dodatkowych 

Wycieczki  i program zajęć po lekcjach jest  integralną częścią  programu edukacji. Zajęcia dodatkowe to doskonała 
okazja aby wykorzystywać język w codziennych sytuacjach, doświadczenie kulturowe i relaks po zajęciach w klasach. 
Po zajęciach wszyscy uczestniczą w wielu różnych aktywnościach.  Personel szkoły dba o to aby dzieci i młodzież 
doskonale bawiły się podczas całego pobytu. Szczegółowy plan zajęć dodatkowych przewidzianych na każdy tydzień 
pobytu dostępny o doradcy. 
Uczniowie będą mieli okazję odwiedzić ciekawe miejsca Riwiery Francuskie. Wycieczki: w ramach programu oferowane
są dwie wycieczki tygodniowo półdniowa i weekendowa. W zależności od terminu pobytu uczestnicy biorą udział w 
wycieczkach do : St. Tropez, Cannes, Nicei, Grasse, St. Paul de Vence, Iles de Lerins, Marineland. 

Dodatkowo poza zajęciami i wycieczkami w cenie  pobytu  uczniowie mogą wiąż udział w dodatkowych atrakcjach m.in.
żeglarstwo, wycieczka do Monako i inne.  Te zajęcia odbywają  się w czwartki i w niedziele każdego tygodnia. 
Możliwość zamówienia przed wyjazdem. Ograniczona liczba miejsc.



Przykładowy plan pobytu poniżej 



Podróż / transfer z i na lotnisko 

Dniem przyjazdu i wyjazdu jest sobota. Szkoła organizuje transport z i na lotnisko 

Int’l Airport Nice: 95 EUR przejazd w jedną stronę 


