
Sprachcaffe  - Barcelona 
wiek: 14 - 21 lat

ośrodek czynny  02.07-27.08.2023 (pobyt niedziela – sobota) 

 Placówki  Sprachcaffe  posiadają  wszelkie
niezbędne akredytacje i certyfikaty świadczące o
wysokiej jakości oferowanych usług.

 Szkoła  hiszpańskiego  położona  jest  w  pobliżu
słynnej  dzielnicy  gotyckiej,  w  odległości  kilku
minut od alei Las Ramblas. Nawet "Platja de la
Barceloneta”,  plaża w Barcelonie, jest oddalona
od  szkoły  zaledwie  o  kilka  minut  spacerem.
Latem uruchamiane są zajęcia             w dwóch
pobliskich budynkach.

 Obydwie szkoły są wyposażone we wszystko, co
jest niezbędne do efektywnego i nowoczesnego
prowadzenia zajęć.

 Zajęcia  odbywają  się  w  międzynarodowych
grupach

 W każdej grupie jest maksymalnie 15 osób
 Wykwalifikowani i zawsze chętni do pomocy

opiekunowie
 Jedna  cena  obejmująca  zakwaterowanie,

wyżywienie       i  pełen  program  zajęć
dodatkowych. 

 Kursy standardowe 20 lekcji w tygodniu
 Zakwaterowanie  w  rezydencji  szkolnej,  15-30

minut spacerem od szkoły 



Kurs języka hiszpańskiego 

 uczestnicy w wieku od 14-21 lat
 międzynarodowe grupy
 wszystkie poziomy zaawansowania
 20  lekcji w tygodniu
 maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 12) 
 Główne zagadnienia: konwersacja, słownictwo, gramatyka, praca z tekstem
 1 lekcja = 45 minut

Zakwaterowanie

Szkolna rezydencja

Zakwaterowanie  w  w  odnowionym  budynku  z  recepcją  24h  i  holem,  gdzie  serwowane  są  śniadania  i  kolacje.
Rezydencja jest odpowiednia dla osób, które lubią przebywać z rówieśnikami i chciałyby nawiązać nowe znajomości. W
rezydencji znajdują się pokoje 2-osobowe, zapewnione jest także pełne wyżywienie, z lunchem. 

• Pokoje 2-osobowe 
• Pełne wyżywienie, lunch w formie suchego prowiantu 

Program zajęć dodatkowych

Po lekcjach hiszpańskiego,  prawie każdego popołudnia lub wieczoru będziesz mógł uczestniczyć w programie zajęć
rekreacyjnych. Oprócz Twojego kursu językowego i zakwaterowania, będziesz mieć ciekawie zorganizowany czas wolny,
co dodatkowo sprawi, że obóz językowy będzie dla Ciebie niezapomnianym doświadczeniem. 
Czas wolny w Barcelonie można spędzać na tysiące różnych sposobów. Począwszy od plażowania, surfingu czy gry
w siatkówkę plażową, poprzez snucie się przepięknymi uliczkami Barcelony pieszo lub na rowerach, po intensywne
zwiedzanie najważniejszych punktów architektonicznych i  aktywne uczestnictwo w życiu rozrywkowo - kulturalnym
miasta.  Wspaniała śródziemnomorska kuchnia i restauracyjno - pubowe życie nocne to kolejne punkty miasta, których
nie można przegapić.

Oprócz zwiedzania Barcelony, będziesz mógł odkryć okoliczne miasta. Na przykład  Figueras, gdzie fascynujące Muzeum
Dali każdego roku przyciąga tysiące turystów. Przespacerujemy się wąskimi uliczkami Girony, odwiedzimy świętą górę
Montserrat,  wraz  ze  słynnym  klasztorem  romańskim  “Monasterio  de  la  Verge  de  Montserrat”  –  będziemy  też
podziwiać piękno nadmorskiego wybrzeża w  Sitges.

Polecamy wybór  pełnego  programu zajęć  dodatkowych młodzieży  do 16 roku życia  (pełen program oznaczono w
czerwonym kółku) za dopłatą. Fun Pack - rozszerzone animacje – dodatkowo 500PLN/tydz

Darmowe wycieczki:

• Kurs 1 tyg. zawiera 1 wycieczkę półdniową
• Kurs 2 tyg. zawiera 2  półdniowe i 1 wycieczkę całodniową 
• Kurs 3 tyg. zawiera 3 wycieczki półdniowe i 2 całodniowe

Hiszpania ze swoimi tapas jest kulinarną mekką smakoszy z całego świata i dlatego nasz program obejmuje również
wieczorną wycieczkę i degustację tych typowych hiszpańskich przekąsek. Będziesz mieć także okazję odkryć z nami
rytmy salsy. 



Podróż

Szkoła organizuje odbiór z/na  lotnisko w Barcelonie.  Przylot i wylot na lotnisko Barcelona Airport (BCN)  w dzień
przyjazdu tj. w niedzielę i w dzień wyjazdu tj. w sobotę, w godzinach 09:00 – 19:00.  

Barcelona Airport (BCN) PLN 450, przejazd w jedną stronę 

* Dni świąteczne (zajęcia nie są odrabiane): 15.08.2023

http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Barcelona/en/Page/1045569607459/

