
Nacel – Paryż  
wiek: 14-19 lat 

Ośrodek czynny: 14.08 -27.08.2023 (pobyt: poniedziałek-sobota)

• Organizatorem  pobytu  jest  Nacel  France,  duża
organizacja  działająca  od  ponad  60  lat.   Każdego
roku Nacel spełnia marzenia uczniów z całego świata
i  organizuje  dla  nich  obozy  językowe  za  granicą  i
edukację w szkołach średnich. 

• Szkoła  w  Paryżu  jest  centralnie  zlokalizowane,
oferując dostęp do głównych atrakcji Paryża, a także
sklepów, restauracji, centrów handlowych, muzeów 

• Nauka i zakwaterowanie w FIAP hostel blisko stacji
metra  Saint-Jacques i Glacière. 

• Skorzystasz  z  doświadczenia  Nacel  i  skutecznych
metod  nauczania.  Wszyscy  nauczyciele  są
doświadczeni i posiadają kwalifikacje FLE (francuski
jako język obcy).

• Opiekunowie Nacel jest na miejscu i mieszka w tym
samym  hostelu  co  uczniowie.  Są  dostępni  24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

• Paryż jako jedno z najczęściej  odwiedzanych miast
na świecie jest idealnym miejsce na letniego kursu
językowego.  W tym mieście nie można się nudzić,
bardzo  szeroki  program  zajęć  pozalekcyjnych  w
cenie pobytu. 

• Międzynarodowe  grupy,  wielu  uczestników  13  dniowego  pobytu  to  młodzież  z  całego  świata,
uczniowie którzy planują edukację w francuskich szkołach średnich. 



Kurs językowy 
• maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 6-12)
• uczestnicy w wieku 14 -19 lat 
• międzynarodowe grupy
• wszystkie poziomy zaawansowania 
• kurs standardowy 20 lekcji x 60 minut tygodniowo

Lekcje  obejmują  wszystkie  aspekty  języka  francuskiego:  czytanie,  pisanie,  słuchanie,
mówienie  i  rozumienie  (dni  i  godziny  mogą  się  różnić  –  program nauki  dopasowany  do  ekscytującego
programu zwiedzania).

Zakwaterowanie
Uczestnicy będą zakwaterowani w hostelu  FIAP w pobliżu stacji metra Denfert-Rochereau i Glacière
w sąsiedztwie 2 parków. Wysoki standard zakaterowanie oraz lokalizacja w centralnej, cichej i bezpiecznej 
okolicy. Hostel oferuje całodobowa recepcje, restauracje oferująca różnorodne posiłki oraz śniadania w 
formie bufetu, wspólne lobby i ogródek letni-  gdzie studenci mogą się spotkać i
wymiana (czasami mogą uczestniczyć w wystawach kulturalnych). Darmowa sieć WIFI i miejsca spotkań, 
pokój telewizyjny, kawiarenka oraz sejfy w recepcji.

• Pokoje 2-6 osobowe ze wspólną łazienką 
• Dwa posiłki dziennie – śniadanie i kolacja w cenie pobytu 
• Lunch można kupić w licznych  lokalnych przekąskach i restauracjach znajdujących się w

sąsiedztwie szkoły lub podczas wycieczek- przybliżony koszt to około to 10 EUR dziennie

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. Opiekun towarzyszy uczniom podczas wycieczek i zajęć
pozalekcyjnych. Lekcje mogą się odbywać rano, po południu lub cały dzień. Program nauki w szkole jest
dopasowany  i  koordynowany  z  programem  zajeć  i  wycieczek,  tak  aby  uczestnicy  mieli  możliwość
odwiedzenia  jak  najwięcej  ciekawych  miejsc  w  Paryżu  i  okolicy.  W  planie  pobytu  : Eiffel  Tour,  rejs  po
Sekwanie,   Louvre  Museum,   Notre  Dame  Cathedral,   Versailles  Castle  and  Garden,   Orsay  Museum,
Montmartre and the Sacred Heart Basilica, słynne paryskie dzielnice,  Champs Elysees,  Triumph Arch



 

Podróż / transport z i na lotnisko

Szkoła zapewnia transport z i na lotniska w Paryżu.  Przyjazd w poniedziałek wyjazd w sobotę lub niedzielę rano. 
Przyjazd: Możesz przyjechać do Paryża 14 sierpnia po południu lub wieczorem  Kurs rozpocznie się 15 sierpnia.
Wyjazd: Możesz wyjść 26-go w nocy (16-20:00) lub w 27 sierpnia wcześnie rano. Ostatnią lekcję będziesz miał na
26 sierpnia rano. Transport z lotniska Orly ORY i Charles CDG  w wyznaczonych dniach w cenie pobytu. 


