
Szkoła Enforex  - Barcelona Beach Summer Camp
 Wiek:  5-18 lat 

ośrodek czynny:   02.07 – 26.08.2023  (dni pobytu: niedziela – sobota)

 letnie  obozy  językowe  języka  hiszpańskiego  organizowane  są
przez  założoną   w  1989  roku  szkołę,  obecnie  największą  i
najbardziej prestiżową  w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej;

 kampus letni w Barcelonie znajduje się ok1 15 minut pociągiem
lub .samochodem  od centrum miasta,  w eleganckiej  dzielnicy
Castelldefels  i  10  minut  pieszo  od  ciągnącej  się  5  kilometrów
piaszczystej plaży,  blisko  Garraf Natural Park

 okolica sprzyja spędzaniu czasu na powietrzu, nad wodą
 uczniowie  uczą  się  i  mieszkają,  na  terenie  nowoczesnego

kampusu  uniwersyteckiego  UPC,  do  ich  dyspozycji  m.in.
przestronny ogród  z  tarasem,  w pobliżu znajduje się Olympic
Canal  z licznymi obiektami do sportów wodnych;

 gwarancja  bezpieczeństwa  i  spokoju  z  jednoczesnym  łatwym
dostępem do ścisłego centrum miasta;

 oferuje konkurencyjne ceny i doskonałe warunki do nauki oraz
zakwaterowanie na najwyższym poziomie;

 możliwość nauki języka hiszpańskiego lub angielskiego - 20-30 %
obozowiczów to rodowici Hiszpanie; 

 dobrze wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska
 6 poziomów zaawansowania znajomości języka – pierwszego

dnia kursu odbywa się test językowy kwalifikujący do
odpowiedniej grupy

 24 godzinna opieka, nauka, zakwaterowanie i program zajęć
dodatkowych pod okiem wykwalifikowanej kadry

 Wiek uczestników: 5-18 lat z podziałem na podgrupy wiekowe:



Kurs języka hiszpańskiego lub angielskiego

Program jest starannie zaprojektowany, tak aby zachęcić dzieci i młodzież do  rozmowy i komunikacji. Celem nauczycieli
jest przełamanie wśród uczestników kursów obaw i zachęcić ich do zastosowania tego, czego się uczą na lekcjach w 
rozmowach z przyjaciółmi przez resztę dnia. Hiszpańscy uczniowie i kursanci z zagranicy wspólnie spędzają czas 
podczas podczas zajęć dodatkowych. 

 Międzynarodowe grupy, a  na zajęciach z języka angielskiego ok 20 % uczestników to Hiszpanie 
 Wszystkie poziomy zaawansowania 
 Liczba osób w grupie: max. 14
 Liczba lekcji w tygodniu: 20  (od poniedziałku do piątku),
 1 lekcja =  45 min 

Możliwość dokupienia lekcji w małych max 3-osobowych grupach – 10/tydzień

Zakwaterowanie

• Zakwaterowanie na terenie kampusu w szkolnej rezydencji, 
• pokoje 1 i 2-osobowe z łazienkami i klimatyzacją
• 24 godzinna opieka doświadczonych opiekunów. 
• Pełne wyżywienie: obejmuje śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację.

Lunch i torba z przekąskami podczas wycieczek.  

Program zajęć dodatkowych 

Celem opiekunów jest zapewnienie dzieciom i młodzieży tylu atrakcji aby nigdy podczas swojego pobytu się nie 
nudziły. Wszelkie zajęcia dodatkowe są dzielone na trzy kategorie: rekreacyjne, kulturowe warsztaty i wycieczki. 
Przykładowe  wycieczki to: zwiedzanie Barcelony, całodniowa wycieczka do Sitges, Tarragony  i pół dniowe do Parku 
Güell, Parku Tibidabo Amusement, Pueblo.

Dodatkowy  program  zajęć  płatnych: Dla  uczestników  kursu,  którzy  chcą  uczyć  się  i  ćwiczyć  swoje  dodatkowe
umiejętności  sportowe  i  artystyczne,  oferujemy  zajęcia  pod  okiem  profesjonalnych  instruktorów.  
Uwaga: młodzież, która wykupi opcję zajęć dodatkowych nie zawsze może być w stanie uczestniczyć we wszystkich
innych zajęciach organizowanych w ramach pobytu
Do wyboru: 
Tenis: 12 lekcji / 2 tygodnie -  250 EUR
Piłka nożna: 16 / 2 tygodnie – 250 EUR
Żeglowanie, Windsurfing, Canoeing:  8 zajęć/2 tygodnie – 250 EUR

Przykładowy rozkład dnia na kampusie



Podróż / transfer z i na lotnisko 

Uczestnikom kursu szkoła oferuje transfer z i na lotnisko w Barcelonie.  Możliwość zamówienia transferu także z/na
inne lotniska

Barcelona EUR 95  przejazd w jedną stronę 
Gyrona, Reus, Tarragona EUR 270 przejazd w jedną stronę 


	Szkoła Enforex - Barcelona Beach Summer Camp

