
Alpadia – Paryż Passy 
wiek: 13-17 lat 

Ośrodek czynny: 02.07 -12.08.2023 (pobyt: niedziela-sobota)

• Organizatorem pobytu jest Alpadia by Kaplan
International  Languages –  prestiżowa grupa
edukacyjna,  specjalizująca  się  w  organizacji
kompleksowych  międzynarodowych  obozów
językowych dla dzieci i młodzieży 

• Ponad  27  letnie  doświadczenie  i  wybór  14
letnich kampusów w całej Europie

• Całodobowa  opieka,  bogaty  program
edukacyjny, urozmaicone zajęcia i wycieczki w
cenie pobytu 

• Paryż jako jedno z najczęściej odwiedzanych
miast  na  świecie  jest  idealnym  miejsce  na
letniego  kursu  językowego.  W  programie
liczne  wycieczki  aby  odwiedź  jego  słynne
zabytki, takie jak Wieża Eiffla, Łuk Triumfalny,
Katedra  Notre-Dame,  Pałac  Wersalski  i  nie
tylko.  Mnóstwo  okazji  aby  spacerować
przez  jedne  z  najbardziej  malowniczych
dzielnic  np.  Montmartre,  Marais  i  dzielnica
łacińska.  Konieczna  wizyta  w  Luwr,  Orsay  i
inne  słynne  muzea  oraz  czas  na  zakupy  na
Polach Elizejskich. 

• Kampus   położony  w  zielonym  otoczeniu
zaledwie 45 minut od centrum miasta. 

• Sale  lekcyjne  są  nowocześnie  urządzone,  nauczyciele  mają  możliwość  wdrażania  różnorodnych
innowacyjnych i spersonalizowanych metod nauczania dla uczniów. 

• Możliwość połączenia nauki języka francuskiego lub angielskiego z bardzo ciekawym program zajęć
po lekach. 



Kurs językowy 
• maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 12)
• uczestnicy w wieku 13 -17 lat 
• międzynarodowe grupy
• nauka języka angielskiego lub francuskiego
• możliwość dopasowania ilości zajęć do własnych oczekiwań 
• kurs standartowy 20 lekcji x 45 minut tygodniowo

W każdy dzień tygodnia 3 godziny zajęć językowych w małych grupach z  zaangażowanymi i 
dynamicznymi nauczycielami.
kurs intnsywny 25 lekcji x 45 minut tygodniowo
Oprócz standardowego kursu dodatkowe lekcji, nastawione głównie na komunikację. To idealny 
wybór dla uczniów oczekujących  szybkich postępów w nauce. 
lekcje indywidualne  5 lekcji x 45 minut tygodniowo
Pięć dodatkowych lekcji indywidualnych w tygodniu, aby osiągać swoje osobiste cele i  szybkie 
postępy. Lekcje prywatne można łączyć tylko z kursem standardowym.

przykładowy program zajęć tygodniowych ponizej. 

Zakwaterowanie

Uczestnicy są zakwaterowani w akademikach. Na terenie kampusu znajdują się również boiska sportowe i
kilka wspólnych obszarów, w których nasi studenci mogą się zrelaksować popracowity i ekscytujący dzień w
centrum miasta

• Pokoje 1 osobowe ze wspólną łazienką 
• Pełne wyżywienie serwowane w w stołówce na miejscu 
• Podczas wycieczek zapewniany suchy prowiant na lunch 

Program zajęć dodatkowych

Bardzo szeroki program zajęć pozalekcyjnych w którym znajdziesz wszystko, co jest potrzebne abyś mile
spędził czas z nowymi znajomymi z rożnych krajów.  Większość czasu po lekcjach spędzisz w centrum Paryża,
gdzie odwiedzisz słynne zabytki miasta, takie jak Wieża Eiffla, Łuk Triumfalny, Katedra Notre-Dame, Pałac
Wersalski i wiele innych. Wiele zajęć sportowych, a także kreatywnych i kulturalnych, które promują naukę
języków i umiejętności budowania zespołu.
 



Dla  chętnych  za  dodatkową  opłatą  pakiet  aktywności  Premium  Plus,  aby  zintensyfikować  program
zwiedzania. A w nim :
Disneyland Paris dopłata 210 EUR
 Stadion PSG dopłata 90 EUR 

Podróż / transport z i na lotnisko

Szkoła zapewnia transport z i na lotniska w Paryżu.  Możliwość zamówienia prywatnego przejazdu  lub wybór tańszej 
opcji transportu grupowego (wspólny transport wiąże się z koniecznością oczekiwania na lotnisku na pozostałych 
kursantów). Przyjazd w niedzielę i wyjazd w sobotę

Paris-Orly ORY 65 EUR  przejazd w jedną stronę  grupowy  
10:00-16:00

Paris-Orly ORY 155 EUR  przejazd w jedną stronę  taxi

Paris-Charles CDG 75 EUR  przejazd w jedną stronę  grupowy  
10:00-16:00

Paris-Charles CDG 225 EUR  przejazd w jedną stronę  taxi


