
 Linguaviva – Lignano 
wiek: 12-17 lat 

Ośrodek czynny: 2.07-29.07. 2023
daty rozpoczęcia: 2.07, 9.07 i 17.07 (pobyt: niedziela-sobota min 2 tyg) 

 Lignano  zlokalizowane  między  Wenecją  a
Triestem  nad  Morzem  Adriatyckim   to
popularny  kurort  wypoczynkowy  z  łagodnym
klimatem i znakomitymi udogodnieniami

 Linguaviva  Lignano  jest  jednym  z  pierwszych
międzynarodowych obozów  letnich  dla
młodzieży  we  Włoszech,  kampus  działa  od
1995 roku 

 Wyjątkowe  miejsce  w   parku,  w  którym
odbywają się zajęcia językowe i sportowe. Do
dyspozycji  uczniów  liczne  obiekty  sportowe
m.in  basen,  boiska  do koszykówki,  siatkówki,
piłki  nożnej  i  mini  piłki  nożnej,  dedykowana
prywatna  plaża  do  wyłącznego  użytku
kursantów.

 Obóz  letni  Linguaviva  w  Lignano  to  świetne
miejsce  dla  młodych  studentów.  Doskonałe
wyposażenie, bardzo doświadczony personel i
przyjazna,  międzynarodowa  atmosfera
sprawiają,  że  od  wielu  lat  jest  jednym  z
najlepszych  obozów  letnich  we  Włoszech,
zapewniającym  wyjątkowe  doświadczenie
edukacyjne i doskonały bezpieczny wypoczynek. 

 Wszyscy  lektorzy to rodzimi użytkownicy języka włoskiego,  posiadający odpowiednie kwalifikacje i
regularnie biorący udział w dodatkowych szkoleniach;

 Wszystkie  poziomy zaawansowanie  znajomości  języka –  pierwszego dnia  kursu  odbywa się  test
językowy kwalifikujący 



Kurs językowy 

Zrównoważone programy nauki języka włoskiego połączony ze starannie przygotowanym programem zajęć
sportowych,  relaksacyjnych,  kreatywnych  i  zwiedzanie.   Lekcje  języka  włoskiego  obejmują  mówienie,
słuchanie, czytanie i pisanie w żywych i nieformalnych sytuacjach. Zajęcia odbywają się również na świeżym
powietrzu. Wszyscy nauczyciele są wysoko wykwalifikowani i są  starannie wyselekcjonowane ze względu na
ich  doświadczenie  w nauczaniu  młodzieży.  Zajęcia  odbywają  się  od  poniedziałku  do  piątku,  w  małych
grupach składających się max. 12 osób. 

 Wiek uczestników: 12-17 lat
 Międzynarodowe grupy 
 Wszystkie poziomy zaawansowania 
 Liczba osób w grupie max 12
 20 godzin lekcyjnych w tygodniu
 1 lekcja =  45 min 

Zakwaterowanie

Akademik na ternie kampusu. Osobne zakwaterowanie
dla chłopców i dziewczęta, z podziałem na wiek i
narodowość. Pokoje są sprzątane codziennie, pranie
dostępne raz w tygodniu. Pościel zostanie zapewniona i
zmieniona co tydzień. Ręczniki kąpielowe i plażowe nie
są zapewnione.
Opiekunowie mieszkają na terenie kampusu. 

• pokoje 2-4 osobowe z łazienkami 
• trzy posiłki dziennie w formie bufetu, podczas

wycieczek suchy prowiant 

Program zajęć dodatkowych 

Program zajęć po lekcjach jest starannie przygotowany i jest integralną częścią kursu językowego. Kursanci 
mogą wybierać z szerokiej oferty zajęć sportowych i kreatywnych wg do ich gustu i zainteresowań. W każdą 
niedzielę po południu  personel prezentuje uczniom program tygodniowy. Raz w tygodniu odbędzie się 
wycieczka całodniowa do np.: Wenecji,  Werony, Gardaland lub Triestu. Przykładowy plan pobytu poniżej 



Podróż / transport z i na lotnisko 
Dniem przyjazdu jest  niedziela, wyjazdu sobota po kursie. Szkoła organizuje transport z i  na lotnisko / dworzec z
Wenecji i Trest

Lotnisko lub dworzec Wenecja / Triest W cenie pobytu 
Transport z i na lotnisko przy locie z opieką stewardessy dopłata 30 EUR w jedną stronę


