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Zamknij oczy i przez chwilę wyobraź
sobie wymarzony obóz językowy. Co
widzisz?
Teraz otwórz oczy i rozpocznij
przygodę ze Sprachcaffe! Przyłącz się
do naszej podróży, która może
zmienić Twoje życie. Odkryjesz
wspaniałe krajobrazy, poznasz
fascynujące nowe kultury, przeżyjesz
niezwykłe doświadczenia i nawiążesz
nowe przyjaźnie. Urzeczywistnij
z nami swój wymarzony obóz
językowy.
›› Nauka jakiego tylko chcesz języka
›› Mieszkanie i zajęcia z rówieśnikami
›› Życie i kultura
›› Zawieranie nowych przyjaźni

Znajomość języków obcych
otwiera przed Tobą nowe horyzonty i niezliczone możliwości
w Twojej edukacji i przyszłej
karierze. Niezależnie od tego, czy
wolisz korzystać ze słońca, morza
i piasku czy z uroków dużych miast,
Sprachcaffe zagwarantuje Ci
doskonałe warunki do nauki języka.
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ODPOWIEDNIA MIESZANKA NAUKI Z PRZYJEMNOŚCIAMI
Miło, gdy wszystko przebiega idealnie
od samego początku. Każda z naszych
szkół w ciągu całego roku zatrudnia
profesjonalnych nauczycieli.
Wszyscy kursanci są mile widziani, nawet
nowicjusze: Kursy dostosowujemy
do wieku każdego kursanta i jego poziomu językowego, od początkującego
do zaawansowanego. Oferujemy też
program rekreacyjny, który jest dobrze
zorganizowany i bardzo zróżnicowany.
Każdy jest zachęcany do używania języka
obcego!
Dlatego chcielibyśmy, abyś poznał szkołę
i wszystko co ma do zaoferowania. Nasze
szkoły stanowią most do lokalnej kultury
i nawyków regionu: jest to coś, co udaje
nam się tworzyć przez ostatnie 35 lat.

Nasze szkoły na Malcie posiadają
akredytację organizacji Feltom. Ośrodki
językowe Sprachcaffe w Londynie Ealing
i Brighton (szkoła główna) zostały ocenione
i akredytowane przez British Council.
Programy językowe w Kanadzie akredytują
instytucje Languages Canada oraz
CEC Quality Management w Kanadzie.
W Niemczech jesteśmy członkiem FDSV i
posiadamy certyfikat ISO.

FULL MEMBER

SPRACHCAFFE jest również członkiem
ALTO i WYSE.
Nasze szkoły w Barcelonie i Máladze są
akredytowane przez Instituto Cervantes,
a w USA przez ACCET.
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Nasze kursy

Godziny zajęć

Kurs

Bez względu na to, jaki rodzaj kursu
wybierzesz, będziesz rozwijać
swoje umiejętności językowe szybko i efektywnie. Nasz kurs stan
dardowy składający się z 20 lekcji
tygodniowo gwarantuje spektakularne zwiększenie pewności siebie
w posługiwaniu się językiem
obcym. Nauka jest skoncentrowana
na wszystkich 4 obszarach – mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu.
Nasz kurs intensywny opiera się
na kursie standardowym z 10 dodatkowymi lekcjami tygodniowo,
gwarantującymi jeszcze szybsze
postępy w nauce.
Typ kursu

Dni

Liczba lekcji

Liczba godzin

Godziny zajęć*

Kurs standardowy

Pon - Pt

20 lekcji (każda po 45 minut)

15 godzin

09:00 - 12:30*

Kurs intensywny

Pon - Pt

30 lekcji (każda po 45 minut)

22,5 godziny

09:00 - 14:30*

NAUKA

I ŚWIETNA
ZABAWA
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Kurs standardowy zwykle odbywa się
od 9:00 do 12:30, od poniedziałku do
piątku. Uczniowie, którzy wybiorą kurs
intensywny mają 2 dodatkowe lekcje
poświęcone rozmowie między 13:00 a
14:30. Harmonogram może się czasami zmieniać. W zależności od lokalizacji, standardowe zajęcia odbywają
się niekiedy po południu. Podczas
45-minutowych lekcji doskonalą
umiejętności pisania, słuchania, czytania i mówienia w języku obcym.

Test językowy
Uczniowie są przydzielani do grup
zajęciowych zgodnie ze swoimi aktualnymi umiejętnościami
językowymi. Większość naszych
uczniów przed rozpoczęciem
programu bierze udział w teście
językowym online, jednak jeśli nie
jest on dostępny, kursanci mogą
rozwiązać test w pierwszym dniu
kursu. Materiały szkoleniowe są
wypożyczane uczniom (5 - 10 EUR /
tydzień) w trakcie kursu. Grupa liczy
średnio 15 uczniów.

*zajęcia mogą odbywać się też popołudniami

Kursy / Animacje

SPĘDZAJ

CP OZZ NAASJ Ą C

PRZYJACIÓŁ
Animacje

Opieka
Podczas wyjazdu kursanci są pod
opieką naszych „teamerów”, osób
w wieku 20-30 lat, które zostały specjalnie przygotowane i przeszkolone,
aby sprostać wymaganiom naszych
młodych uczniów. Nasi opiekunowie
pochodzą z różnych krajów Europy
oraz Ameryki i komunikują się
z uczniami wyłącznie w języku, jaki
jest nauczany na kursie. Każdy teamer jest odpowiedzialny za nadzór nad
15 uczniami, podróżuje z grupą, prowadzi wycieczki i zajęcia, sprawdza

miejsca, w których studenci
przebywają w wolnym czasie, a
także pozostaje z nimi w rezydencji.
Teamerzy
są
odpowiedzialni
za organizację programu animacji.
Osoby w wieku 17 lat oraz młodsze
będą uczestniczyć we wszystkich animacjach i będą musiały
przestrzegać wyznaczonych godzin powrotu do miejsca zamieszkania. Młodzież w wieku 18-21 lat
może liczyć na wsparcie opiekunów
i uczestniczyć tylko w zajęciach,
które ich interesują.

Przygoda językowa trwa także
po skończonych lekcjach! Z naszym
bogatym programem animacji,
uczniowie naprawdę odkryją miejsce,
w którym przebywają na kursie.
Kurs dwutygodniowy obejmuje szeroki wachlarz animacji z przynajmniej
jedną wycieczką całodniową i dwoma
półdniowymi (sprawdź szczegóły
w poniższej tabeli). Oczywiście
uczniowie mają również trochę czasu
wolnego popołudniami i wieczorami.
*na niebiesko zaznaczono zajęcia organizowane
w ramach animacji rozszerzonych

Plan dnia (może ulec zmianie)
07:00 - 08:00
09:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
12:30 - 15:00
13:00 - 14:30
15:00 - 18:00
18:00 - 19:30
20:00 - 22:00

Śniadanie
Zajęcia językowe
Przerwa
Zajęcia językowe
Przerwa na lunch
Zajęcia lub czas wolny
Program popołudniowy
Obiad
Program wieczorny

Długość
pobytu

Liczba zajęć*

1 tydzień

Liczba wycieczek całodniowych*
–

2 tygodnie
3 tygodnie
+następny
tydzień

itd.

itd.
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PODRÓŻUJ,

JAK CHCESZ
Transfer
Nasze programy U20 oferują pełen
pakiet – uczniowie są w dobrych
rękach od początku do końca pobytu. Kursanci są odbierani z lotniska
po przylocie i zawożeni do miejsca
zakwaterowania.
Dane dotyczące przelotu należy
przekazać nam najpóźniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu.
W zależności od miejsca obowiązują
różne
godziny
transferów.
Szczegółowe informacje znajdują się
w tym katalogu na stronie wybranej
szkoły. Uczniowie podróżują na lotnisko i z lotniska wraz z innymi kursantami z różnych krajów. Podczas transferu uczniowie będą mieć możliwość,
żeby nawiązać nowe znajomości.
Zazwyczaj zakwaterowanie uczniów
w dniu przyjazdu odbywa się
po południu, a w dniu wyjazdu należy
opuścić pokój rano. Uczniowie mogą
zostać poproszeni o wpłatę kaucji
za klucze, jeśli wybrali zakwaterowanie w rezydencji. Kaucja zostanie
zwrócona w dniu wyjazdu.
Asysta dla nieletnich
Dzięki wybraniu naszej usługi asysty
dla nieletnich, rodzice otrzymują
informacje z imieniem i nazwiskiem,
numerem telefonu oraz adresem kierowcy odpowiedzialnego za transfer
z wyprzedzeniem.
Usługę asysty dla nieletnich możemy
zaoferować wyłącznie, jeśli jest
wymagana przez linie lotnicze, którymi będzie leciał uczeń. Jest dodatkowo płatna.
Dzień

Podróż

Przyjazd
Rozpoczęcie kursu
Wyjazd
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Niedziela
Poniedziałek
Sobota

Podróż / Zakwaterowanie

TWÓJ

POBYT

Z AK WATEROWANIE
W Sprachcaffe wiemy, że odpowiednie warunki zakwaterowania
sprzyjają
efektywności
nauki.
Dlatego robimy wszystko, żeby
miejsce zamieszkania z dala od domu
spełniało Twoje oczekiwania.
Oferujemy różne rodzaje zakwaterowania, odpowiadające różnym
gustom i budżetom. Niezależnie
od wybranej opcji, w Sprachcaffe
będziesz czuć się jak w domu!
W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania zakwaterowania, które nie będzie identyczne z przedstawionym w folderze.
Wyżywienie / Alergie / Diety

Kosztowanie lokalnych potraw stanowi
ważną część odkrywania nowego kraju
i jego kultury. Uczniowie mają zapewnione śniadanie, kolację i ciepły lunch lub
pakiet lunchowy (składający się z kanapki,
napoju i przekąski). Uczniowie zawsze
mają możliwość, spróbowania typowego posiłku dla kraju, który odwiedzają.
Przekąski i napoje między posiłkami
uczniowie mogą zakupić we własnym
zakresie.
Każdego roku przyjmujemy w naszych
szkołach tysiące uczniów. Mamy ponad
30 lat doświadczenia w przyjmowaniu
kursantów z bardzo zróżnicowanymi
wymaganiami żywieniowymi. Poinformuj
nas o alergiach lub specjalnych wymaganiach odnośnie diety przy dokonywaniu
rezerwacji. Powiadom nas również
o przyjmowanych lekach. Informacje
te przekażemy opiekunom i rodzinie
goszczącej. W zależności od rodzaju alergii
i/lub wymagań żywieniowych, możemy
poprosić o dopłatę na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z zapewnieniem specjalnych posiłków.

Rodzina goszcząca
Zamieszkując u rodziny goszczącej,
od samego początku uczniowie poznają
lokalne zwyczaje i tradycje, próbując
autentycznej kuchni i odkrywają, jak
naprawdę żyją miejscowi. Nauka trwa
nawet po zakończeniu lekcji. Nasi przyjaźni
gospodarze mają doświadczenie w przyjmowaniu międzynarodowych uczniów
i odgrywają ważną rolę w ich nauce. Część
domów może znajdować się poza centrum,
co oznacza, że kursanci poznają też mniej
popularne okolice miasta.
Wspólne zakwaterowanie: jeśli planujesz
podróżować z przyjaciółmi i chcesz dzielić
z kimś pokój koniecznie poinformuj nas
o tym z odpowiednim wyprzedzeniem,
abyśmy mogli wziąć to pod uwagę przy
przydzielaniu zakwaterowania. Zrobimy,
co w naszej mocy, ale nie możemy
zagwarantować spełnienia wszystkich
próśb.

Rezydencja / College
Mieszkając w rezydencji, uczniowie
zazwyczaj przebywają bliżej szkoły niż
w przypadku zakwaterowania u rodziny goszczącej, co gwarantuje wygodę
i oszczędność czasu. Jeśli wybrałeś zakwaterowanie w rezydencji, będziesz tam
mieszkać z innymi uczniami z różnych stron
świata i wykorzystywać nowe umiejętności
językowe w międzynarodowym otoczeniu. Nasi opiekunowie również
mieszkają w rezydencji. Jeżeli wybierzesz college, zajęcia będą w tym samym
miejscu, co Twoje zakwaterowanie.
Club Village na Malcie jest miejscem
wyjątkowym. Mieszkasz na terenie kampusu, gdzie jest też szkoła, restauracja,
basen i inne udogodnienia sportowe.
Do wyboru masz pokoje od 2- po
7-osobowe. Opiekunowie również
mieszkają w Club Village. Nasz zapierający
dech w piersiach kampus zbudowany
jest z kamienia, dzięki czemu można
poczuć prawdziwą maltańską atmosferę.
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LUBISZ PRACOWAĆ Z DZIEĆMI?
Jeśli lubisz podróżować, możesz teraz zdobywać doświadczenie
za granicą w wyjątkowy sposób – jako au-pair. To Twoja szansa na zanurzenie się w nowej kulturze. Ten program jest idealny, jeśli planujesz
rok przerwy przed rozpoczęciem nauki lub pracy. Przez kilka miesięcy
będziesz mieszkać z lokalną rodziną, opiekować się ich dziećmi
i pomagać w drobnych pracach domowych. Jednakże, będziesz mieć
też wystarczająco dużo czasu, aby poznać nowych ludzi i miejsca.
Aby mieć pewność, że znasz wystarczająco dobrze język, najpierw
nauczymy Cię jego podstaw w jednej z naszych 30 szkół na świecie,
a następnie pomożemy Ci znaleźć idealną rodzinę goszczącą. Czas
spędzony jako au-pair z pewnością pomoże Ci opanować lokalny język.
AU PAIR

1. Zgłoszenie
Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza. Później otrzymasz
szczegółowe dokumenty, w tym formularze na referencje i świadectwo
zdrowia. Napisanie osobistego listu do rodziny goszczącej i zdjęcia to
ostatnie wymagane kroki.
2. Znalezienie idealnej rodziny goszczącej
Po sprawdzeniu, Twój wniosek zostanie przekazany naszemu pracownikowi w miejscu docelowym. Rodziny skontaktują się z Tobą
przez email, skype lub telefon.
Warunki uczestnictwa:
Wiek:		 18 - 30 lat
Doświadczenie:		 Doświadczenie w opiece nad dzieckiem jest wy
		 magane (np. bycie opiekunką, staże w przedszkolu,
		 itp.), wymagane są 2 pisemne referencje
Wykształcenie:		 Świadectwo ukończenia szkoły
Długość pobytu: 3 - 12 miesięcy
Wiza:		 Głównie wiza Working Holiday, wiza turystyczna
		 lub wiza J-1
Aplikacja:		 Najpóźniej na 3 miesiące przed wyjazdem
Godziny pracy:		 ok. 25 - 40 godzin/tydzień
Kieszonkowe:		 ok. 80 - 200 €/tydzień
Inne:		 Zaświadczenie o niekaralności
W cenie:
- Szczegółowe przygotowanie i informacje przed wyjazdem
- Wsparcie przy wypełnianiu wniosku wizowego
- Stała pomoc podczas pobytu
- Lokalna osoba kontaktowa
- Umieszczenie u rodziny goszczącej
- Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie
- Regularne godziny pracy
- Tygodniowe kieszonkowe
- Certyfikat uczestnictwa

Kurs językowy: min. 4 tygodnie

Przez kilka miesięcy będziesz żyć z rodziną goszczącą, zajmować się ich
dziećmi i pomagać w drobnych obowiązkach domowych. Godziny pracy,
długość pobytu i kieszonkowe zależą od kraju, który wybierzesz.
USA

2886 PLN

ANGLIA

KANADA

2077 PLN

AUSTRALIA/N.Z.

1500 PLN
1972 / 1950 PLN

FRANCJA / HISZPANIA / IRLANDIA /
WŁOCHY / NORWEGIA

DEMI PAIR

1452 PLN

Kurs językowy: min. 4 tygodnie

Przez 5 dni w tygodniu będziesz rano brać udział w kursie językowym,
aby zdobyć potrzebne do pracy umiejętności językowe. Popołudniami
pracujesz jako au-pair. Gwarantujemy różnorodność i rozrywkę! Ceny
zaczynają się od:
USA

6396 PLN

ANGLIA

KANADA

4371 PLN

AUSTRALIA/N.Z.

FRANCJA/HISZPANIA/IRLANDIA/
WŁOCHY/NORWEGIA

3600 PLN
10730 / 5434 PLN
2860 PLN

Więcej informacji
dostępnych
w katalogu:

Cena nie zawiera:
- Lotu
- Ubezpieczenia
- Opłaty za wizę
- Kursu językowego
(z wyjątkiem: Demi Pair)
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ASYSTENT JĘZYKOWY

Kurs językowy: min. 4 tygodnie

Przez 15 godzin w tygodniu będziesz wspierać rodzinę i ich dzieci
w nauce swojego języka ojczystego lub języka jakiego możesz nauczać.
Darmowe jedzenie i zakwaterowanie, bez wynagrodzenia.
HISZPANIA

1980 PLN

USA

3881 PLN

KANADA

3085 PLN

CHINY

1755 PLN

Ze Sprachcaffe Work & Study poszerzysz swoje horyzonty, znajdziesz własną ścieżkę osobistego rozwoju i nauczysz się więcej niż
zwykły turysta. Nie zapominaj też o korzyściach językowych z pobytu
w nowym miejscu. Programy różnią się od siebie i każdy jest dostosowany do Twoich celów: Czy chcesz spróbować pracy na roli na wsi?
A może wolałbyś sfinansować swój pobyt, pracując w niepełnym wymiarze godzin? A może pragniesz rozwinąć swoją karierę zawodową
i aplikować na staż międzynarodowy? Niezależnie od tego, jaki
program wybierzesz od pierwszego dnia będziemy Ci wiernie
towarzyszyć, jeżeli chodzi o przepisy wizowe, prawne, ubezpieczenie,
czy znalezienie wiarygodnego pracodawcy - będziemy wspierać Cię
we wszystkich aspektach podróży, także w organizacji zakwaterowania. Warto mieć podstawową znajomość języka przed wyjazdem.
1. Pierwsze kroki
Skontaktuj się z nami, kiedy zdecydujesz się na dany program i miejsce
pobytu. Od tego momentu otrzymasz pełne wsparcie w organizacji
podróży.
2. Przybycie na miejsce
Zarobki w programie Work & Study podlegają opodatkowaniu, więc
potrzebujesz numeru podatkowego, a także konta bankowego w wybranym kraju. Kiedy będziesz już je mieć, będziemy starać się wyjaśnić
Ci wszystkie wątpliwości.
Warunki uczestnictwa:
Wiek:
18 - 30 lat
Doświadczenie:
Posiadanie doświadczenia zawodowego będzie
atutem
Poziom językowy: Dobra znajomość języka angielskiego
Długość pobytu:
1 - 12 miesięcy
Wiza:
Głównie wiza Working Holiday, wiza turystyczna
lub wiza J-1
Aplikacja:
3-6 miesięcy przed wyjazdem
Staż tylko w USA:
Studenci wyższej uczelni lub niedawni absolwenci
Inne:
Zaświadczenie o niekaralności

W cenie:
- Szczegółowe przygotowanie i informacje przed wyjazdem
- Wsparcie przy wypełnianiu wniosku wizowego
- Stała pomoc podczas pobytu
- Lokalna osoba kontaktowa
- Przydzielenie przed wyjazdem miejsca pracy, gospodarstwa rolnego lub praktyki
- Zakwaterowanie i śniadanie w ciągu pierwszych 3 dni pobytu
- Zakwaterowanie i wyżywienie (tylko w programie pobytu w gospodarstwie!)
- Transfer z lotniska
- Dni na zapoznanie się z otoczeniem
- Pomoc w otwarciu rachunku bankowego i ubieganiu się o numer
podatkowy
- 24 godzinny kontakt alarmowy
- Certyfikat uczestnictwa
Cena nie zawiera:
- Lotu
- Ubezpieczenia
- Opłaty za wizę
- Kursu językowego
- Zakwaterowania i wyżywienia

WORK & STUDY

Kurs językowy: min. 8 tygodni

Poznaj różne oblicza kraju, do którego się wybierasz, podczas pracy
w gastronomii lub sprzedaży. Kontakt z klientami oraz znajomymi
pomoże poprawić Ci umiejętności językowe.
KANADA

2790 PLN

AUSTRALIA / N.Z.

Au Pair / Work & Study

UWIELBIASZ ZWIEDZAĆ ŚWIAT?

2668 / 2600 PLN

Wynagrodzenie : w zależności od pracy, praca głównie w usługach, turystyce i rekreacji

PRAKTYKI

Kurs językowy: min. 8 tygodni

Masz do wyboru wiele ofert bezpłatnego stażu, zarówno w mniejszych
jak i większych przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności. Możesz
odbyć staż w takich dziedzinach jak: media, opieka nad dziećmi, IT,
sztuka i kultura, organizacja wydarzeń, organizacje pozarządowe, marketing i turystyka.
KANADA

5890 PLN

AUSTRALIA

5452 PLN

ANGLIA

4800 PLN

IRLANDIA / MALTA

3036 PLN

KANADA

2790 PLN

NOWA ZELANDIA

4004 PLN

Wynagrodzenie: brak, rodzaj pracy: w zależności od doświadczenia i wykształcenia

FARM & STUDY

Kurs językowy: min. 8 tygodni

Obudź w sobie kowboja! Przygotuj się na pełen wrażeń staż na ranczu,
gdzie będziesz miał możliwość podziwiania niesamowitego piękna
otaczających Cię krajobrazów, niezależnie od tego czy wybierzesz
ogromne australijskie pola uprawne lub niezliczone rzeki i góry Kanady.
KANADA

4743 PLN

AUSTRALIA / N.Z.

3741 / 3822 PLN

Wynagrodzenie: często praca płatna i/ lub bezpłatne zakwaterowanie. Rodzaj pracy: wspieranie
rodziny w pracy na farmie (bydło, owce, prace na polu).
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SZKOŁA

ŚREDNIA

Gdzie mogę wyjechać?
Możesz wybrać spośród czterech
miejsc, w których Twój pobyt będzie
wyjątkowy. Wszystkie nasze szkoły
zapewniają wysoki poziom akademicki
i szeroki zakres tematów lekcji oraz
zajęć pozalekcyjnych. Możesz wybrać
Nową Zelandię, znaną z ciekawej
kultury Maorysów oraz większej
liczby owiec niż mieszkańców,
Australię z Sunshine Coast i tubylczymi wierzeniami, Kanadę z mnóstwem śniegu i doskonałymi warunkami narciarskimi, bądź Wielką
Brytanię ze światem Harry’ego Pottera
i pyszną herbatą, której nie sposób się
oprzeć.

Usługi

CENY od

10

Życie międzynarodowego ucznia

Program z kolegą

Jako
międzynarodowy
uczeń
będziesz uczęszczać do lokalnego
liceum w wybranym kraju, na przykład
w Nowej Zelandii lub Kanadzie.
Będziesz mieszkać z tamtejszą
rodziną, która może składać się
z dwójki rodziców, samotnego rodzica lub dużej rodziny z kilkorgiem
dzieci. Po ukończeniu szkoły będziesz
mieć możliwość zaangażowania się
w zajęcia pozalekcyjne i kluby hobbystyczne od sportowych aż po te
związane z rzemiosłem czy muzyką.

Niektóre szkoły oferują również program z kolegą, tzw. Buddy Programme,
co oznacza, że p
ołączą Cię z innym
uczniem z tej samej szkoły, który będzie
ci pomagać, gdy tylko będziesz mieć
jakieś pytania.
Podczas pobytu za granicą masz także
szansę zanurzyć się w innej kulturze
i nauczyć się lub poprawić język.
Ponadto spotkasz ludzi z całego świata
i poznasz wiele różnych kultur.

KANADA (13+)

NOWA ZELANDIA (13+)

ANGLIA (13+)

AUSTRALIA (13+)

Vancouver,
Toronto

Auckland,
Nelson, Dunedin,
Rangiora,
Warkworth

Brighton,
Bournemouth,
Eastbourne

New South Wales,
Tasmania

od PLN

od PLN

od PLN

od PLN

2 279
(tygodniowo)

–

2 600
(tygodniowo)

–

Rok w szkole średniej
od 10 do 12 miesięcy

77 314

84 630

51 300

103 037

Semestr w szkole średniej
od 5 do 6 miesięcy

45 074

47 710

33 150

59 218

Miesiąc w szkole średniej
4 tygodnie

–

20 202

11 850

–

Językowy kurs przygotowawczy
(30 lekcji / tydzień) + zakwaterowanie
w pokoju 1- lub 2-osobowym,
pełne wyżywienie

Kiedy i jak długo trwa program ?

… i zapisać się?

W zależności od wyboru kraju możesz
rozpocząć naukę w szkole średniej
na początku każdego nowego semestru. W Australii i Nowej Zelandii możesz
zacząć naukę w styczniu, kwietniu,
lipcu i październiku. W Anglii natomiast tylko w styczniu lub wrześniu.
Twój pobyt może się różnić długością
od jednego miesiąca do całego roku.

Możemy udzielić Ci więcej informacji na temat każdego kraju i jego
możliwości oraz pomóc w podjęciu
decyzji. Prosimy o złożenie wniosku
wraz z krótkim opisem i kopiami ostatnich świadectw szkolnych.

Jak wybrać kraj...
Wystarczy wejść na naszą stronę
internetową i wypełnić aplikację
online. Nawet jeśli nie wiesz jeszcze,
gdzie chcesz się udać, możesz wysłać
wniosek bez zobowiązań.

Czym jest Pakiet Aplikacyjny?
Po otrzymaniu zgłoszenia online
skontaktujemy się z Tobą i poprosimy
o kolejne dokumenty. Pakiet Aplikacyjny
zawiera list od Ciebie do rodziny
goszczącej, a także zdjęcia. Ponadto,
niezbędny jest list referencyjny
od Twojego nauczyciela i świadectwo
zdrowia od Twojego lekarza rodzinnego.

Pozostałe informacje
i kontakt
Przed, w trakcie i po zakończeniu
nauki w szkole średniej zawsze
będziesz mieć osobę, do której
możesz zwrócić się o dodatkowe
informacje. Zanim wyjedziesz,
na bieżąco będziemy wysyłać Ci
informacje. Podczas pobytu koordynatorzy szkolni wspierają wszystkich
zagranicznych studentów.
Po zakończeniu pobytu otrzymasz
zaświadczenie o udanym uczestnictwie. Ważną informacją dla Ciebie
jak i rodziców może być fakt, iż cały
czas jesteśmy w stałym kontakcie
z naszymi partnerami i szkołami
w każdym kraju.

Szkoła średnia: Australia, Kanada, Anglia, Nowa Zelandia

Aby uzyskać
więcej informacji,
zamów katalog High School.
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T W Ó J ROK

PRZERWY

ZA

GRANICĄ

W poszukiwaniu nowych horyzontów?
Wciąż nie jesteś pewien, co robić po szkole? Potrzebujesz chwili
oddechu przed studiami?

OFERTA SPECJALNA W KANADZIE

Rok przerwy (GAP YEAR) to twoja szansa, aby w jak najlepszy
sposób wykorzystać wolny czas:
• Zainspiruj się i przygotuj na kolejny etap Twojej kariery
• Ciesz się kulturą i ludźmi kraju, w którym zamieszkasz
• Zyskaj międzykulturowe doświadczenie i nawiąż nowe
znajomości na całe życie

DODATKOWO WORK & STUDY LUB PRAKTYKI

Cena za kurs standardowy + opłata rejestracyjna: 465 PLN

PLN/
tydzień

Toronto, Vancouver, Victoria, Ottawa, Calgary, Montréal

806
+ 2790 PLN

Możesz wybrać jedną z naszych 30 szkół językowych w 11 krajach lub połączyć naukę w kilku szkołach w ramach szytego
na miarę Multipakietu. Cokolwiek wybierzesz, przeżyjesz niesamowite chwile!
Opłata
Cena w PLN za kurs standardowy z uwzględnieniem opłaty rejestracyjnej (bez zakwaterowania). Rezerwacja 4 tygodni zakwaterowania obowiązkowe

12

12
12

12
tygodni

24
tygodnie

36
tygodni

48
tygodni

PROGRAM
WORK & STUDY

MALTA: St. Julian's

7 084

13 904

20 724

27 544

+ 3036

ANGLIA: Brighton, Londyn

8 000

15 750

23 500

31 250

+ 4800

USA: Nowy Jork, Boston, Los Angeles

12 285

22 620

33 735

44 850

+ 10 218

KANADA: Toronto, Vancouver, Victoria, Ottawa, Calgary, Montréal

8 060

14 415

21 390

28 365

+ 2790

HISZPANIA: Málaga, Madryt, Barcelona

6 204

12 144

18 084

24 025

+ 1452

FRANCJA: Nicea, Paryż

8 184

16 104

24 024

31 944

+ 1452

NIEMCY: Frankfurt, Monachium

5 984

11 704

17 424

23 144

+ 1452

WŁOCHY: Florencja, Kalabria

6 424

12 584

18 744

24 904

+ 1452

CHINY: Pekin

7 605

15 015

22 425

29 835

+ 1755

MAROKO: Rabat

5 544

10 824

16 104

21 384

–

Rok Przerwy/ Pakiet Rodzinny

JP ĘAZ YK KOW
Y
I E T

RODZINNY
Podróże językowe dla całej rodziny!
Czy jako rodzic planujesz wakacje ze swoimi dziećmi?
Dlaczego nie nauczyć się razem nowego języka?
Nasz pakiet rodzinny daje Tobie i Twoim dzieciom (min. 12 lat)
szansę na spędzenie niesamowitych wakacji. W klasie nastolatkowie poznają wielu międzynarodowych przyjaciół w swoim
wieku. W tym samym czasie, jako rodzic, możesz skupić się
w klasie na rozmowie z dorosłymi znajomymi z całego świata lub
na wymianie tematów związanych z pracą i biznesem. Po południu
jest dużo czasu, aby uczestniczyć w zajęciach szkoły językowej lub
spędzić czas na rodzinnym odkrywaniu miejsca wakacyjnego.

Wybierz program dla swoich dzieci
z tej broszury i zapytaj nas o twoje opcje
jako rodzica. Oba rozwiązania dostępne:
zakwaterowanie w tym samym lub
w różnych pokojach.
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Malta, jedno z najbardziej
wysuniętych na południe
państw Europy, jest położona
pomiędzy Sycylią a Afryką. Ten
wyspiarski kraj ma wszystko,
co możesz sobie wymarzyć
na czas wspaniałych wakacji
językowych: zachwycający klimat, słoneczne dni przez cały
rok i śródziemnomorski styl.

ST. JULIAN‘S
W St. Julian’s bije serce Malty.
Znajdują się tam najmodniejsze
restauracje, bary, sklepy i miejsca
rozrywki, jest to miejsce, które
nigdy nie zasypia. Nasza szkoła
ma doskonałą lokalizację przy St.
Julian’s i Pembroke. Dzięki temu
nasi kursanci mogą skorzystać
z najlepszych możliwości oferowanych przez obydwa miejsca:
rozrywkę znajdą bardzo blisko, jednak w nocy uczniowie przebywają
w ciszy i spokoju na terenie naszego zamkniętego kampusu.

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w St. Julian's

Wieczorem

Po południu

Do południa

Niedziela

14

Przyjazd

Poniedziałek

Wtorek

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Środa

Czwartek

Piątek

Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy

Wycieczka
do serca Malty*:
poznaj najpiękniejsze
zakątki wyspy

Wycieczka
do Narodowego
Akwarium Malty *

Wycieczka na plażę
Golden Bay*

Gra terenowa
w St. Julian’s: znajdź
ukryte skarby

Turniej gry
w siatkówkę
i impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów

Wieczór piłki nożnej
i karaoke
z przyjaciółmi
ze Sprachcaffe

Wolny wieczór

Konkurs instagramowy: Czyj
#Sprachcaffe jest
najlepszy?

Wieczór filmowy*:
sprawdź swój angielski
w kinie

Sobota

Wiek

Rejs statkiem
lub Wyjazd

14-21

Malta / St. Julian's
Lista kontrolna

W cenie: kurs standardowy, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
+, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.
Zakwaterowanie:
Rodzina
pełne wyżywienie, ciepły
goszcząca
lunch na kampusie

4048.-

2 TYGODNIE
od PLN

Club Village wspólna łazienka, pełne
wyżywienie, ciepły lunch
Animacje: Zajęcia sportowe (np. siatkówka plażowa, piłka nożna, zumba,
fitness), zabawy w basenie, przyjęcie
powitalne, grill, zwiedzanie, karaoke,
międzynarodowe imprezy i wiele
innych zajęć dostępnych za drobną
opłatą.
Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu.
Szczegóły: strona 5.
Transfer: Zarezerwuj przylot w niedzielę
i wylot w sobotę o dowolnej porze
na i z lotniska na Malcie.
Chcesz,
abyśmy
zarezerwowali
dla Ciebie bilety? Skontaktuj się z nami!

Jesteśmy szczególnie dumni ze Sprachcaffe
Club Village: nasz niepowtarzalny kampus
to nie tylko wiele sal lekcyjnych, ale także
duży basen, boisko do siatkówki plażowej,
bar, restauracja oraz rozległy zacieniony
ogród. Sprachcaffe Malta jest doskonałym
miejscem do nauki oraz rozwoju osobistego.
Wybór należy do Ciebie: możesz mieszkać
u rodziny goszczącej (w pokoju 2-3osobowym, razem z innymi kursantami)
lub możesz dzielić pokój w Club Village
(2- lub 3-osobowy bądź 5-7-osobowy).
Większość rodzin goszczących mieszka
w odległości około 15 minut spacerem lub
przejazdem autobusem od szkoły i Sprachcaffe Club Village.

Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez linie
lotnicze (660 PLN w jedną stronę).
Zdecydowanie zalecamy dobre ubezpieczenie medyczne. Możesz je wykupić
samodzielnie lub zarezerwować u nas.
Szczegóły na stronie 59.

Student
Video
sprachcaffe.com/u20malta

w PLN

Cena pakietu

1. tydz. +1 tydz.

Sezon A
Rodzina goszcząca +
Club Village +
Club Village 
Club Village 

2112
2332
2464
2640

1. tydz.

Sezon B

2244
2464
2596
2772

Rodzina goszcząca+
Club Village +
Club Village 
Club Village 

1. tydz.

Sezon C
Rodzina goszcząca+
Club Village +
Club Village 
Club Village 

2772
2992
3124
3300

Dodatkowe opłaty /tydzień
Kurs intensywny
Fun Pack - rozszerzone animacje

1936
2156
2288
2464

+1 tydz.
2068
2288
2420
2596

+1 tydz.
2596
2816
2948
3124

w PLN
+176
+264

Terminy rozpoczęcia obozu i sezony
2019

6
maks. dł. w tyg. 4

Styczeń
13 20
3
2

27
1

Marzec
24 31
5
4

7
3

Kwiecień
14 21
2
1

Cze
9
13

16
12

Czerwiec
23 30
11 10

7
9

Lipiec
14 21
8
7

28
6

4
5

Sierpień
11 18
4
3

Sie Wrz Wrz
25 1
29 6
2
1
4
3

Paź
13 20
2
1

2020

5
maks. dł. w tyg. 4

Styczeń
12 19
3
2

26
1

Wiek 14 - 21

Kurs: standardowy & intensywny
Szczegóły: strona 4. Poziom: A1 - C1

Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne i nie są odrabiane w 2019: 19.04, 07.06, 15.08
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ST. PAUL‘S BAY
Miejscowość St. Paul’s Bay leży
na północy wyspy. W tym regionie
są
zlokalizowane
najładniejsze nadmorskie wioski, przepiękne krajobrazy oraz
wspaniałe plaże. St. Paul’s Bay
znajduje się jedynie 10 kilometrów od stolicy Malty, Valetty.
Jest tam nie tylko Narodowe Akwarium Malty, ale także wiele
innych ciekawych atrakcji!

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w St. Paul's

Wieczorem

Po południu

Do południa

Niedziela

16

Przyjazd

Poniedziałek

Wtorek

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Środa

Czwartek

Piątek

Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy

Wycieczka
do serca Malty*:
poznaj najpiękniejsze
zakątki wyspy

Wycieczka
do Narodowego
Akwarium Malty*

Wycieczka na plażę
Golden Bay*

Gra terenowa
w St. Paul’s Bay:
znajdź ukryte skarby

Turniej w siatkówkę
i Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i nauczycieli

Wieczór piłki nożnej
i karaoke
z przyjaciółmi
ze Sprachcaffe

Wolny wieczór

Konkurs instagramowy: Czyj
#Sprachcaffe jest
najlepszy?

Wieczór filmowy:*
sprawdź swój angielski
w kinie

Sobota

Wiek
Rejs statkiem
lub wyjazd

13-17

Malta / St. Paul's Bay

Lista kontrolna
Kurs: standardowy & intensywny
Szczegóły: strona 4. Poziom: A1 - B2
Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.

Rodzina
goszcząca pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy

Rezydencja   
pełne wyżywienie, ciepły
lunch
Animacje: Zajęcia sportowe (np. siatkówka plażowa, piłka nożna, zumba,
fitness), zabawy w basenie, przyjęcie powitalne, grill, karaoke, zajęcia artystyczne,
międzynarodowe imprezy i wiele innych
zajęć dostępnych za drobną opłatą.
Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu.
Szczegóły: strona 5.
Transfer:
Zarezerwuj
przylot
w niedzielę i wylot w sobotę o dowolnej porze na i z lotniska na Malcie.
Chcesz, abyśmy zarezerwowali
dla Ciebie bilety? Skontaktuj się
z nami!
Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez
linie lotnicze (660 PLN w jedną stronę).
Zdecydowanie zalecamy dobre
ubezpieczenie medyczne. Możesz
je wykupić samodzielnie lub
zarezerwować u nas. Szczegóły
na stronie 59.

Nasza szkoła zlokalizowana jest w centrum St. Paul’s Bay, ciekawej i uroczej
śródziemnomorskiej miejscowości. Sprachcaffe St. Paul’s Bay znajduje się blisko
wspaniałej nadmorskiej Bugibby, gdzie
mieści się wiele kafejek i lodziarni. St. Paul’s
Bay jest bardzo przyjaznym miejscem
dla osób z całego świata.
Najlepsze plaże wyspy znajdują się tuż
obok, a uczniowie naszej szkoły St. Paul’s
Bay mają wiele możliwości spędzania czasu
wolnego. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię pływanie, zakupy czy relaks, nasza
szkoła w St. Paul’s Bay ma dla każdego coś
do zaoferowania.
Naucz się czytać, pisać eseje, popraw
gramatykę i nabierz pewności siebie
w mówieniu po angielsku razem z naszymi zmotywowanymi nauczycielami. W St.
Paul’s Bay możesz wybrać pomiędzy zakwaterowaniem u rodziny goszczącej lub
w naszej rezydencji. Rezydencja jest zlokalizowana kilka minut od szkoły St. Paul’s
Bay, znajdują się tam pokoje z łazienkami
i basen, również morze jest w odległości
zaledwie krótkiego spaceru.
Terminy rozpoczęcia obozu
2019
maks. dł. w tyg.

Czerwiec
30
8

W cenie: kurs standardowy, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
, pełne wyżywienie,
podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

2 TYGODNIE
od PLN

4840,w PLN

Cena pakietu

1. tydz. + 1 tydz.
Rodzina goszcząca 
Rezydencja 

2508
2838

Dodatkowe opłaty /tydzień
Kurs intensywny
Fun Pack - rozszerzone animacje

2332
2662

w PLN
+176
+264

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane w 2019: 15.08
Lipiec
7
7

14
6

21
5

28
4

4
3

Sierpień
11
2

18
1

Wiek 13 - 17

Zakwaterowanie:
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Anglia jest równie fascynującym
co zróżnicowanym krajem.
Wiedzie prym na świecie
na wielu płaszczyznach, takich jak: muzyka, sztuka, biznes
czy edukacja, a brytyjska kultura
i tradycja znane są w najdalszych
zakątkach kuli ziemskiej.
To modne, stojące na czele brytyjskiej popkultury miasto, które
zachwyca swoim typowo angielskim urokiem. „The Lanes”,
słynne alejki pełne butików
zapraszają na zakupy, a „Royal
Pavilion” i „Brighton Pier” to ikoniczne miejsca, które koniecznie
trzeba zobaczyć podczas pobytu
w Brighton!

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w Brighton

Wieczorem

Po południu

Do południa

Niedziela

18

Poniedziałek
Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Przyjazd

Wtorek
Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Środa
Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Czwartek
Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Piątek
Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy

Wycieczka do dawnej
Wycieczka do Białych
rezydencji królewskiejKlifów Seven Sisters*
Royal Pavillion

Strefa laserowa

Ćwiczenia rekreacyjne
- sport lub sztuka

Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i opiekunów

Przejażdżka na i360*

Przejażdżka
motorówką*

Wieczór pożegnalny

Wolny wieczór

Sobota

Wiek

12-17

Wycieczka
do Londynu
(zwiedzanie Muzeum
Madame Tussauds*)
lub wyjazd

Brighton
Lista kontrolna
Kurs: standardowy & intensywny
Szczegóły: strona 4. Poziom: A1 - C1.
Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.
Wyciecz

LO N DY


Rodzina
goszcząca pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy
Rezydencja    + ( 3-4)
pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy. Min. wiek: 16
College

pełne wyżywienie, ciepły
lunch

W cenie: kurs standardowy, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

NU

u
wyjazd
W cengieodniowego
2-ty

Animacje: Zajęcia sportowe (np. siatkówka plażowa, piłka nożna, zumba,
fitness), zabawy w basenie, przyjęcie
powitalne, grill, zwiedzanie, karaoke,
międzynarodowe imprezy i wiele innych
zajęć dostępnych za drobną opłatą.
Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.

4900,-

2 TYGODNIE
od PLN

w PLN

Cena pakietu

Sprachcaffe Brighton może pochwalić się
idealną lokalizacją z niezliczonymi atrakcjami w okolicy. Wybrzeże jest niewątpliwie
najpopularniejszym miejscem spotkań
młodzieży.

1. tydz. + 1 tydz.

Sezon A

2650
3400

Rodzina goszcząca 
Rezydencja
+

Nasi kursanci mogą wybrać zakwaterowanie w 2-osobowych pokojach u rodzin goszczących, w szkolnej rezydencji lub
w collegu.

1. tydz. + 1 tydz.

Sezon B

2850
3600

Rodzina goszcząca 
Rezydencja
+

Nasza niesamowita rezydencja usytuowana
tuż przy plaży oferuje dogodne zakwateTransfer: Zarezerwuj przylot i wylot rowanie. W rezydencji oraz collegu będziesz
na i z lotniska London Heathrow (LHR) mieszkał razem z innymi kursantami.
lub London Gatwick (LGW) w godzinach Większość naszych rodzin goszczących
9–19.
mieszka poza centrum miasta, co oznacza

2450
3950

1. tydz. + 1 tydz.

Sezon C
Rodzina goszcząca 

3075

2675

College standardowy 

3975

4475

4050

4575

(dostępny od 30.06)

College pokój z łazienką

Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy konieczność dojazdów autobusem.
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez linie
lotnicze (750 PLN w jedną stronę).
Czas pobytu
Niedziela
Zdecydowanie zalecamy dobre ubez- Przylot
pieczenie medyczne. Możesz je wykupić Początek kursu
Poniedziałek
samodzielnie lub zarezerwować u nas. Wylot Rezydencja
Piątek
Szczegóły na stronie 59.
Wylot Rodzina goszcz./ College
Sobota

2250
3675

(dostępny od 30.06)

w PLN

Dodatkowe opłaty /tydzień
Kurs intensywny
Fun Pack - rozszerzone animacje

+350
+275

Terminy rozpoczęcia obozu i sezony
2019
maks. dł. w tyg.

2020

6
7

5
maks. dł. w tyg. 8

Styczeń
13
20
6
5
Styczeń
12 19
7
6

27
4
26
5

3
3
2
4

9
3

Luty
10
2

17
1

Luty
16
2

23
1

7
3

Kwiecień
14 21
2
1

9
13

Czerwiec
16
23
12
11

Cze
30
10

7
9

Lipiec
14
21
8
7

28
6

4
5

Sierpień
11
18
4
3

25
2

Wrz
1
1

Wrz
29
4

6
3

Październik
13
20
2
1

Wiek 12 - 17

ka do

Zakwaterowanie:

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane w 2019: 19.04, 22.04, 26.08
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Londyn Ealing
Londyn - tętniąca życiem stolica Anglii, będąca zawsze o krok
z przodu w stosunku do reszty
świata. W klubach gra muzyka,
która wkrótce będzie na topie,
a w sklepowych witrynach
możesz
podziwiać
modę
przyszłych sezonów. W Londynie
panuje niepowtarzalna mieszanka dźwięków, smaków i języków
– przyjedź i przekonaj się o tym!

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w Ealing

Wieczorem Po południu

Do południa

Niedziela

20

Poniedziałek
Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Przyjazd

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Wtorek
Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Środa

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Czwartek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy

Zwiedzanie Londynu:
odkryj słynne zabytki

Picadilly Circus: spacer Zakupy: zasmakuj
po najbardziej znanym zakupów na ulicach
Londynu
placu

Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i opiekunów

Wizyta
w Madame Tussauds*

Musical*

Przejażdżka
London Eye*

Piątek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

National Gallery:
Odwiedź słynne
muzeum sztuki*

Pożegnalna Pizza

Sobota

Wiek
Wycieczka
do Oxfordu
lub wyjazd

14-17

Londyn / Ealing
Lista kontrolna
Kurs: standardowy & intensywny
Szczegóły: strona 4. Poziom: A1 - C1

W cenie: kurs standardowy, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.
Zakwaterowanie:
Rodzina

goszcząca: pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy

2 TYGODNIE
od PLN

Animacje: Zajęcia sportowe, kino,
pikniki, grillowanie, zwiedzanie, muzea,
karaoke, międzynarodowe imprezy
i wiele innych atrakcji.
Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.
Transfer: Zarezerwuj przylot i wylot
na i z lotniska London Heathrow (LHR)
w godzinach 9-19
Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez
linie lotnicze (750 PLN w jedną stronę).
Zdecydowanie zalecamy dobre
ubezpieczenie medyczne. Możesz
je wykupić samodzielnie lub
zarezerwować u nas. Szczegóły
na stronie 59.

5 750,w PLN

Cena pakietu

1. tydz. +1 tydz.

Nasza szkoła Sprachcaffe znajduje się
w spokojnej, jednej z najbardziej przyjaznych do zamieszkania dzielnicy Ealing
położonej w zachodniej części miasta.

Sezon A

Ealing leży w odległości 40 minut jazdy
metrem od samego centrum Londynu
jak również od lotniska Heathrow. Sympatyczni mieszkańcy dzielnicy sprawiają, że
jest to miejsce sprzyjające nauce i udanemu
pobytowi.

Rodzina goszcząca 

W Londynie oferujemy zakwaterowanie
u starannie wybranych rodzin goszczących
w pokojach dwuosobowych z pełnym
wyżywieniem. Domy większości rodzin
mieszczą się w dzielnicy Ealing!

3000

Rodzina goszcząca 

2750

1. tydz. +1 tydz.

Sezon B

3150

2900

1. tydz. +1 tydz.

Sezon C

3350

Rodzina goszcząca 

Dodatkowe opłaty /tydzień
Letni kurs intensywny
Fun Pack - rozszerzone animacje
Harry Potter Studio

3100

w PLN
+350
+475
+450

Daty rozpoczęcia obozu i sezony

maks. dł. w tyg.

2020
maks. dł. w tyg.

6
7

Styczeń
13 20
6
5

27
4

3
3

Luty
10
2

5
8

Styczeń
12 19
7
6

26
5

2
4

9
3

17
1

Luty
16
2

Marzec
24 31
5
4
23
1

7
3

Kwiecień
14 21
2
1

Cze
9
13

16
12

Czerwiec
23 30
11 10

7
9

Lipiec
14 21
8
7

28
6

4
5

Sierpień
11 18
4
3

Sie Wrz
25 1
2
1

Wrz
29
4

Październik
6
13 20
3
2
1

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane w 2019:
19.04, 22.04, 26.08

Wiek 14 - 17

2019
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LONDYN

Będąc w Londynie, pogłębisz
nie tylko swoje umiejętności
językowe, ale też zwiedzisz wielki
świat. To słynne na całym świecie
miasto nad Tamizą zawsze było
wyznacznikiem trendów.

ST. MARGARET'S:
PRZEDMIEŚCIA
LONDYNU
Zielone Bushey słynie z wielu znanych muzyków, którzy
ukończyli tu renomowaną szkołę
Purcell. Łatwo stąd dojechać
na zwiedzanie do centrum Londynu lub na zakupy.

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w St. Margaret's

Wieczorem Po południu

Do południa

Niedziela

22

Przyjazd

Poniedziałek

Wtorek

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Środa

Czwartek

Piątek

Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy

Piccadilly Circus:
spacer po najbardziej
znanych ulicach

Zwiedzanie Londynu:
odkryj historyczne
zabytki Londynu*

Wyprawa na zakupy:
idź na zakupy
w Londynie

National Gallery:
Odwiedź słynne
muzeum sztuki*

Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i opiekunów

Przejażdżka
London Eye*

Wolny wieczór

Rejs statkiem*

Impreza pożegnalna

Sobota

Wiek
Wycieczka
do Oxfordu
lub wyjazd

12-17

Londyn / St. Margaret's
Lista kontrolna
Kurs: standardowy & intensywny
Szczegóły: strona 4. Poziom: A1 - C1
Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.
Zakwaterowanie:
  +( 2-4)
pełne wyżywienie, ciepły
College:
lunch

Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.
Transfer: Zarezerwuj przylot i
wylot na i z London Heathrow (LHR)
w godzinach 9-19.
Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez
linie lotnicze (750 PLN w jedną stronę).
Zdecydowanie zalecamy dobre
ubezpieczenie medyczne. Możesz
je wykupić samodzielnie lub
zarezerwować u nas. Szczegóły
na stronie 59.

Idealny kierunek na podróż językową:
kampus Sprachcaffe St. Margaret’s
położony jest w podlondyńskim Bushey.
St Margaret's jest wiodącą szkołą z internatem w Wielkiej Brytanii, wysoko
ocenianą przez rodziców i uczniów, blisko
prestiżowej dzielnicy Londynu Hampstead. Tutaj odbędziesz wysokiej jakości
kurs językowy, a także zaoszczędzisz czas
i pieniądze na dojeździe, ponieważ zakwaterowanie znajduje się bezpośrednio
na kampusie.
Gdy tutejsi uczniowie college’u mają
wakacje, St. Margaret’s otwiera drzwi
i udostępnia pokoje kursantom Sprachcaffe w wieku 12-17 lat.

2 TYGODNIE
od PLN

6 825,w PLN

Cena pakietu

1.tydz. +1 tydz.
3525

College +

3300

w PLN

Dodatkowe opłaty /tydzień
Letni kurs intensywny
Fun Pack - rozszerzone animacje

+350
+475

Terminy rozpoczęcia obozu
2019
maks. dł. w tyg.

7
7

Lipiec

14
6

21
5

28
4

4
3

Sierpień

11
2

18
1

Wiek 12 - 17

Animacje: Zajęcia sportowe, kino,
piknik, grillowanie, kręgle, zwiedzanie, muzea, karaoke, międzynarodowe
imprezy i wiele innych atrakcji.

W cenie: kurs standardowy, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie w college'u
+, pełne wyżywienie, podstawowe
animacje, wycieczka, opieka.

23
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EASTBOURNE

Eastbourne jest dobrze znane
jako jedno z najbardziej
słonecznych miejsc w Anglii.
Z niesamowicie malowniczymi krajobrazami i relaksującą
atmosferą, nie jest więc niczym dziwnym, że nasi uczniowie wracają tutaj, rok po roku!
Jeśli plaża Cię nie interesuje, to
możesz udać się do jednego
z wielu sklepów i kawiarni
w centrum miasta.
Malownic ze
miastec zko
zaprasza na swoją długą,
piaszczysta plażę, noszącą
dumny tytuł najlepszej plaży
angielskiego wybrzeża. Rozkoszuj się spacerami wzdłuż
prawie 7-kilometrowej promenady wśród wakacyjnego gwaru wczasowiczów i kursantów
językowych.
Eastbourne to miejsce, które
trzeba odwiedzić!

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w Eastbourne

Wieczorem Po południu

Do południa

Niedziela

24

Poniedziałek
Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Przyjazd

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Wtorek
Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Środa
Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Czwartek
Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Piątek
Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy

Wolne popołudnie

Narodowy Park Seven
Sisters : Rozkoszuj się
widokiem kredowych
klifów

Sporty wodne:
Przygotuj się
na zabawę
w wodzie

Beachy Head: wyprawa
na słynne klify
w East Sussex

Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i opiekunów

Dyskoteka na rolkach*

Kino*

Minigolf*

Wieczór pożegnalny

Sobota

Wiek
Całodniowa
wycieczka
do Londynu
(London Eye*)
lub wyjazd

12-17

Eastbourne
Lista kontrolna
Kurs: standardowy & intensywny
Szczegóły: strona 4. Poziom: A1 - B2

Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.
Transfer: Zarezerwuj przylot i wylot
na i z lotniska London Heathrow (LHR)
lub London Gatwick (LGW) w godzinach 9-19
Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez
linie lotnicze (750 PLN w jedną stronę).
Zdecydowanie zalecamy dobre
ubezpieczenie medyczne. Możesz
je wykupić samodzielnie lub
zarezerwować u nas. Szczegóły
na stronie 59.

a do

k
Wyciecz

LO N DY

W cenie: kurs standardowy, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

NU

u
wyjazd
W cengieodniowego
2-ty

2 TYGODNIE
od PLN

Szkoła w Eastbourne znajduje się w centrum
miasta, a nasi wykwalifikowani nauczyciele
czynią to miejsce idealnym na szlifowanie
umiejętności językowych. Nasi pracownicy powitają Cię serdecznie i sprawią, że
będziesz czuć się jak w domu.
W Eastbourne będziesz dzielił 2-osobowy
pokój u rodziny goszczącej z innym
uczestnikiem obozu. Rodzina będzie
przygotowywać Ci śniadania i kolacje
w domu i lunch na wynos. Nasze sprawdzone rodziny zamieszkują nie dalej niż
30-50 minut od szkoły komunikacją miejską.
Możesz też zamieszkać w rezydencji.
Terminy rozpoczęcia obozu i sezony
2019
maks. dł. w tyg.

Czerwiec
30
9

14
7

w PLN

Cena pakietu

1.tydz. +1 tydz.

Sezon B

2950
3575

Rodzina goszcząca 
Rezydencja +

2450
3075

1.tydz. +1 tydz.

Sezon C

3100
3725

Rodzina goszcząca 
Rezydencja +

Dodatkowe opłaty /tydzień
Kurs intensywny
Fun Pack - rozszerzone animacje

2600
3225

w PLN
+375
+275

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane
w 2019: 26.08
Lipiec

7
8

5 400,-

21
6

28
5

4
4

Sierpień
11
3

18
2

Sierpień
25
1

Wiek 12 - 17

Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.
Zakwaterowanie:

Rodzina
goszcząca: pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy
Rezydencja:    + ( 3-4)
pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy
Animacje: Zajęcia sportowe (piłka
nożna, fitness, siatkówka, kajaki,
wędrówki), karaoke, grillowanie,
kręgle, kino, wieczorki gier i quizów,
międzynarodowe imprezy i wiele
innych atrakcji.

25
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Bournemouth, to najbardziej
słoneczne
i
najcieplejsze
miejsce w Wielkiej Brytanii,
12 kilometrów piaszczystych
plaż i młodzi kursanci czynią to
miasto fantastycznym miejscem
do nauki angielskiego.
Ten nadmorski kurort cieszy się
uznaniem nie tylko Brytyjczyków,
ale także turystów z całego świata,
których urzeka jego historia oraz
łagodny klimat i piękne plaże.
Dzięki piaszczystej plaży i naturalnym warunkom do uprawiania
sportów wodnych, znajduje się
w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych miejscowości tego
typu na świecie. Znajduje się tu
również wiele barów i restauracji.

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w Bournemouth

Wieczorem Po południu

Do południa

Niedziela

26

Poniedziałek
Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Przyjazd

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Wtorek
Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Środa

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Czwartek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Piątek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy

Oceanarium: zobacz
niesamowite życie
podwodne*

Mini-Olimpiada:
Pokaż nam, jaki jesteś
wysportowany

Zamek Corfe: Wizyta
we wspaniałym historycznym miejscu*

Wycieczka na słynną
plażę Alum Chine
oraz na klify*

Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i opiekunów

Wolny wieczór

Kino*

Międzynarodowa
dyskoteka

Impreza pożegnalna

Sobota

Wiek
Wycieczka
do Londynu
lub wyjazd

12-17

Bournemouth
Lista kontrolna
Kurs: standardowy & intensywny
Szczegóły: strona 4. Poziom: A1 - C1.
Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.
Zakwaterowanie:

ka do

Wyciecz

LO N DY

Rezydencja: 
pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy.
Animacje: Zajęcia sportowe (piłka
nożna, fitness, siatkówka, kajaki,
wędrówki), karaoke, grillowanie,
kręgle, kino, wieczorki gier i quizów,
międzynarodowe imprezy i wiele
innych atrakcji.
Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.
Transfer: Zarezerwuj przylot i wylot
na i z lotniska London Heathrow (LHR)
w godzinach 10-18.
Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez
linie lotnicze (750 PLN w jedną stronę).
Zdecydowanie zalecamy dobre
ubezpieczenie medyczne. Możesz
je wykupić samodzielnie lub
zarezerwować u nas. Szczegóły
na stronie 59.

W cenie: kurs standardowy, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

NU

u
wyjazd
w cengieodniowego
2-ty

2 TYGODNIE
od PLN

Pracownicy szkoły i nauczyciele są
dostępni dla Was przez cały czas! Możesz
wybrać zakwaterowanie u sprawdzonej
rodziny goszczącej lub pokój w szkolnej
rezydencji.
Naucz yciele
jęz yka
angielskiego
używają wielu zróżnicowanych ćwiczeń,
koncentrując się na postępach w zakresie mówienia i gramatyki, tak aby dać
każdemu uczniowi możliwość wykorzystania swoich umiejętności w praktyce.
Terminy rozpoczęcia obozu
2019
maks. dł. w tyg.

Czerwiec
23
30
10
9

6 000,w PLN

Cena pakietu

1. tydz. +1 tydz.
3225
4250

Rodzina goszcząca 
Rezydencja 

2775
3850

(dostępna 07.07- 23.08)

Dodatkowe opłaty /tydzień

w PLN

Kurs intensywny

+375

Fun Pack - rozszerzone animacje

+275

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane w 2019: 26.08
Lipiec
7
8

14
7

Sierpień
21
6

28
5

4
4

11
3

18
2

25
1

Wiek 12 - 17


Rodzina
goszcząca: pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy

27

NOWY JORK

a
ł
k
y
w
z
e
i
N
a
i
l
o
p
o
r
t
e
m

Nowy
Jork
nazywamy
sympatycznie “Dużym Jabłkiem”
jest domem dla ponad
20 milionów mieszkańców. Dzięki
temu, że Stany Zjednoczone
od początku stanowiły swoisty
tygiel narodów, Nowy Jork
szczyci się wyjątkowym poziomem
zróżnicowania,
a
rozmaite kultury nowojorczyków
dodają smaku do niezwykłego
dziedzictwa miasta.
Podczas wizyty w Nowym Jorku
nie można zapomnieć o zakupach na Fifth Avenue czy spacerze po słynnym nowojorskim
Central Parku. Również Statua
Wolności i Wyspa Ellis nie mogą
być pominięte.

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w Nowym Jorku

Wieczorem

Po południu

Do południa

Niedziela

28

Poniedziałek
Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Przyjazd

Wtorek

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Środa

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy
Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i opiekunów

Czwartek

Piątek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Wycieczka: Odkrywaj
“Wielkie Jabłko”

Wizyta
w Amerykańskim
Muzeum Historii
Naturalnej

Wolne popołudnie

Times Square:
odwiedź
najsłynniejsze miejsce
w Nowym Jorku

Odwiedzenie Statuy
Wolności*

Rockefeller Centre:
buszowanie
po sklepach lub
wyprawa na szczyt*

Rejs po Hudson River*

Impreza w złym stylu:
Konkurs
na najgorszy kostium!

Sobota

Wiek

14-21

Wycieczka
na Coney Island
lub do Bronx Zoo*
lub wyjazd

Nowy Jork
Lista kontrolna
Kurs: standardowy & standard plus
Szczegóły: strona 4. Poziom: A1 - C1.
Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.
Zakwaterowanie:
  pełne wyżywienie,
Rodzina
goszcząca: pakiet lunchowy
  pełne wyżywienie,
pakiet lunchowy

W cenie: kurs standardowy, bezzwrotna
opłata wpisowa i rezerwacyjna, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

Rezydencja:   pełne wyżywienie,
pakiet lunchowy
Animacje: Zajęcia sportowe, kręgle,
kino, pikniki, zwiedzanie, muzeum, karaoke, międzynarodowe imprezy i wiele
innych atrakcji.
Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.
Transfer: Zarezerwuj przylot i wylot
na i z lotniska John F. Kennedy Airport
(JFK) lub La Guardia (LGA) w godzinach 9-21. Inne lotniska i godziny
po wcześniejszym uzgodnieniu.
Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez
linie lotnicze (585 PLN w jedną stronę).
Zdecydowanie zalecamy dobre
ubezpieczenie medyczne. Możesz
je wykupić samodzielnie lub
zarezerwować u nas. Szczegóły
na stronie 59.

Z naszej szkoły, położonej w samym
sercu dzielnicy finansowej i niedaleko Battery Park, roztaczają się przepiękne widoki
na Statuę Wolności i wyspę Ellis. Najbliższa
stacja metra znajduje się zaledwie 5 minut
drogi stąd.

Śniadanie i kolację otrzymasz w miejscu
zakwaterowania. Lunch w formie suchego
prowiantu będzie dla Ciebie codziennie
przygotowany, abyś mógł go zjeść razem
z innymi kursantami po zajęciach w szkole.

2019
maks. dł. w tyg.

6
4

27
1

8 112,w PLN

Cena pakietu

1. tydz. +1 tydz.

Nasi goście w Nowym Jorku mają możliwość
zamieszkania w pokoju 2-osobowym
w rezydencji dogodnie zlokalizowanej
w pobliżu szkoły lub u jednej z naszych
wielokulturowych rodzin goszczących lub
w college'u

Terminy rozpoczęcia obozu
Styczeń
13 20
3
2

2 TYGODNIE
od PLN

Rodzina goszcząca 
College


(dostępna 23.06-24.08)#

Rezydencja 
(dostępna 23.06-24.08)#

4836
6338

3276
4778

6572

5012

Dodatkowe opłaty /tydzień
Standardowy Plus
Fun Pack - rozszerzone animacje

w PLN
+176
+507

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane w 2019: 21.01, 04.07, 14.10; 2020: 01.01, 20.01
Marzec
24 31
5
4

Kwiecień
7
14 21
3
2
1

Czerwiec
23 30
10
9

7
8

Lipiec
14 21
7
6

28
5

4
4

Sierpień
11 18
3
2

25
1

Wrz
29
4

Październik
6
13 20
3
2
1

2020
maks. dł. w tyg.

5
4

Styczeń
12 19
3
2

26
1

Wiek 14 - 21

College:

29
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BOSTON
Historyczne centrum miasta
jest siedzibą najsłynniejszej
na całym świecie uczelni Harvardu oraz 52 innych uczelni
wyższych. Boston to największe
skupisko placówek edukacyjnych w Ameryce Północnej,
stąd też wiele zabytków
ważnych dla historii całych
Stanów Zjednoczonych.
Boston, ze względu na ponad
sto miejscowych szkół i uniwersytetów jest jednym z najbardziej przyjaznych studentom
miast w USA. Wielokulturowy
Boston
jest
doskonałym
miejscem do nauki języka angielskiego. Miasto oferuje
liczne wydarzenia artystycznorozrywkowe, które odbywają się
przez cały rok.
Poznaj słynną kuchnię Bostonu - tradycyjne fish&chips czy
clam chowder, którymi można
delektować się na licznych
pięknie urządzonych tarasach
restauracyjnych.

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w Bostonie

Wieczorem Po południu

Do południa

Niedziela

30

Przyjazd

Poniedziałek

Wtorek

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Środa

Czwartek

Piątek

Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy

Boston Duck
Tour- Zwiedzanie
miasta pływającym
autobusem*

Boston Freedom
Wizyta w Chinatown
Trail- Śladami rewolucji
i zakupy
amerykańskiej

Harvard: odwiedź
słynną elitarną
uczelnię

Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i opiekunów

Wolny wieczór

Obserwowanie wielorybów w New England New England Zoo*
Aquarium*

Obserwatorium
Skywalk*

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Sobota

Wiek
Zwiedzanie statku
USS Constitution
i Bunker Hill
lub wyjazd

14-21

Boston
Lista kontrolna

Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.
Transfer:
Zarezerwuj
przylot
i wylot na i z lotniska Boston Logan
International (BOS) w godzinach 9-21.
Inne lotniska i godziny na zapytanie
Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez
linie lotnicze (585 PLN w jedną stronę).
Zdecydowanie zalecamy dobre
ubezpieczenie medyczne. Możesz
je wykupić samodzielnie lub
zarezerwować u nas. Szczegóły
na stronie 59.

W cenie: kurs standardowy, bezzwrotna
opłata wpisowa i rezerwacyjna, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

2 TYGODNIE
od PLN

Nasza szkoła mieści się w zabytkowym
budynku w centrum Bostonu, w pobliżu
Bostońskiego ogrodu publicznego i
tylko kilka minut pieszo od najsłynniejszych
bostońskich zabytków.

Terminy rozpoczęcia
2019
maks. dł. w tyg.

Czerwiec
23
30
10
9

w PLN

Cena pakietu

Podczas obozu z angielskim w Bostonie
będziesz zakwaterowany w standardowo
umeblowanym pokoju 1- lub 2-osobowym u rodziny goszczącej lub w college’u.
Śniadania i kolacje dostaniesz w miejscu
zakwaterowania a lunch dostaniesz codziennie na wynos. Kursanci zwykle
spotykają się, aby wspólnie zjeść lunch
po zajęciach.
Od rodziny goszczącej do naszej szkoły
dojazd transportem publicznym zajmie Ci
około 45 minut.

6 942,1. tydz. +1 tydz.

Rodzina goszcząca 
Rodzina goszcząca 
College 
(dostępny do 17.08)

College 

4251
4329
6201

2691
2769
4641

6474

4914

(dostępny do 17.08)

w PLN

Dodatkowe opłaty /tydzień
Standardowy Plus
Fun Pack - rozszerzone animacje

+176
+507

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane w 2019: 04.07
Lipiec
7
8

14
7

Sierpień
21
6

28
5

4
4

11
3

18
2

25
1

Wiek 14 - 21

Kurs: standardowy & standard plus
Szczegóły: strona 4. Poziom: A1 - C1..
Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.
Zakwaterowanie:
/
Rodzina
goszcząca: pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy
College:
  / 
pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy
Animacje: Międzynarodowe imprezy,
zakupy w outletach, kręgle, zwiedzanie,
zawody sportowe, grill, zajęcia na plaży,
wycieczki łodzią i wiele innych atrakcji.
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LOS ANGELES

Los Angeles łączy niepowtarzalny blask z niesamowitymi
rozrywkami. Miasto zapewnia
łatwy dostęp do wielu głównych
atrakcji południowej Kalifornii,
takich jak plaże, obszary górskie,
Disneyland, Góry Six Flags Magic
i Palm Springs.
Poza atrakcyjnymi centrami handlowymi, Los Angeles jest znany
ze swoich różnorodnych galerii
sztuki i imprez artystycznych,
które odbywają się na plaży Hermosa i Malibu.

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w Los Angeles

Wieczorem

Po południu

Do południa

Niedziela

32

Poniedziałek

Wtorek

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Środa

Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy

Park rozrywki Mulligan's*: sportowe
emocje podczas
laserów, gokartów
i minigolfa

Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i opiekunów

Wolny wieczór

Przyjazd

Czwartek

Piątek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Targ Torrance:
Odwiedź artystyczny
pchli targ

Sporty w parku

Santa Monica*: Ciesz
się słonecznym dniem
na pięknej plaży

Impreza BBQ*

Noc filmowa*

Impreza pożegnalna

Sobota

Wiek

14-21

Wycieczka do parku
rozrywki Six Flags
lub wyjazd

Los Angeles
Lista kontrolna
Kurs: standardowy & standard plus
Szczegóły: strona 4. Poziom: A1 - C1.
Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.
Zakwaterowanie:
Rodzina
goszcząca:

/ 

pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy

W cenie: kurs standardowy, bezzwrotna
opłata wpisowa i rezerwacyjna, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

Rezydencja:  
pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy
Animacje: Międzynarodowe imprezy,
zakupy, kręgle, laserowy paintball,
zwiedzanie, zawody sportowe, zabawy
na plaży, rejsy statkiem i wiele innych
atrakcji.

2 TYGODNIE
od PLN

Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.

Nasza szkoła znajduje się około 30 minut
drogi od centrum Los Angeles, w atrakcyjnej dzielnicy podmiejskiej.

Transfer: Zarezerwuj przylot i wylot
na i z lotniska Los Angeles International
(LAX) w godzinach 9-21. Inne dni przylotu lub wylotu możliwe na zapytanie
i za dopłatą.

Podczas nauki z nami zostaniecie zakwaterowani w jednym z naszych domów
rodzinnych w podstawowym urządzonym
pokoju jedno- lub dwuosobowym lub
razem z innymi kursantami naszej szkoły
w rezydencji szkolnej.

Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez
linie lotnicze (585 PLN w jedną stronę).
Zdecydowanie zalecamy dobre
ubezpieczenie medyczne. Możesz
je wykupić samodzielnie lub
zarezerwować u nas. Szczegóły
na stronie 59.

Pakiet lunchowy będzie dla Ciebie
przygotowywany
każdego
ranka
i zwykle będziesz jeść go ze swoimi kolegami z klasy po szkole.
Rodziny goszczące znajdują się od szkoły
45 - 60 minut drogi transportem publicznym.

2019
maks. dł. w tyg.

6
4

Styczeń
13
20
3
2

w PLN

Cena pakietu

1. tydz. +1 tydz.
Rodzina goszcząca 
Rodzina goszcząca 

4446
4524

2886
2964

Rezydencja 

7215

5655

(dostępna 23.06 - 24.08)

Dodatkowe opłaty /tydzień
Standardowy Plus
Fun Pack - rozszerzone animacje
Wycieczka całodniowa: Universal Studios
Wycieczka całodniowa: Disneyland
Wycieczka całodniowa: Sta. Monica, Molo,
Akwarium

w PLN
+176
+507
+780
+780
+390

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane w 2019: 01.01, 21.01, 04.07; 2020: 01.01, 20.01
27
1

Czerwiec
23
30
10
9

7
8

Lipiec
14
21
7
6

28
5

4
4

Sierpień
11
18
3
2

25
1

2020
maks. dł. w tyg.

Styczeń
5
4

12
3

19
2

26
1

Wiek 14 - 21

Terminy rozpoczęcia obozu

7 332,-
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To tętniące życiem i dynamiczne miasto oferuje atrakcje
dla wszystkich na każdym rogu,
wiele różnorodnych rzeczy
do zobaczenia, zjedzenia,
zwiedzania. Słynie z gościnności
i otwartości swoich mieszkańców.
Nie zaskakuje więc, że często jest
wybierane jednym z najbardziej
atrakcyjnych miast na świecie.
Toronto urzeka słynnymi budowlami, takimi jak wieża CN i Casa
Loma, a także ulicznymi festiwalami, historycznymi dzielnicami i pobliskim Wodospadem
Niagara.
Kursanci podczas doskonalenia
swoich umiejętności językowych
mają okazję poznać osoby z niemal każdego kraju na Ziemi.

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w Toronto

Wieczorem

Po południu

Do południa

Niedziela

34

Przyjazd

Poniedziałek

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Wtorek

Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy

Akwarium Ripley*

Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i opiekunów

Wieczór filmowy:
sprawdź swój
angielski w kinie

Środa

Czwartek

Piątek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Wieża CN

Wyprawa kajakowa na
Toronto Island*

Zajęcia na plaży:
sport i zabawa
lub Algonquin
Provincial Park*

Wolny wieczór

Harbourfront Center:
weź udział w jednym
z najbardziej multikulturowych wydarzeń

Impreza w szkole:
spędź miły wieczór
z przyjaciółmi
ze Sprachcaffe

Sobota

Wiek
Wycieczka
nad wodospad
Niagara
lub do parku
rozrywki
Wonderland*
lub wyjazd

14-21

Toronto
Lista kontrolna
Kurs: standardowy & intensywny
Szczegóły: strona 4. Poziom: A1 - C1.
Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.
Zakwaterowanie:
Rodzina
/
goszcząca: pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy

W cenie: kurs standardowy, bezzwrotna
opłata wpisowa i rezerwacyjna, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

Rezydencja:  /  
pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy

2 TYGODNIE
od PLN

Animacje: Zajęcia sportowe, zwiedzanie, zakupy w outletach, wędrówki, kino,
międzynarodowe imprezy i wiele innych
atrakcji.
Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.
Transfer: Zarezerwuj przylot i wylot
na i z Toronto Pearson International
(YYZ) w godz. 9-21. Inne lotniska i godziny po wcześniejszym uzgodnieniu.
Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez
linie lotnicze (465 PLN w jedną stronę).
Zdecydowanie zalecamy dobre
ubezpieczenie medyczne. Możesz
je wykupić samodzielnie lub
zarezerwować u nas. Szczegóły
na stronie 59.

2020
maks. dł. w tyg.

1. tydz. +1 tydz.

Nasza szkoła znajduje się w najlepszej lokalizacji w samym centrum miasta, w dzielnicy
„Old Town Toronto”. Wszystkie atrakcje miasta są stąd łatwo i szybko dostępne.
W trakcie pobytu w Toronto możesz być zakwaterowany w 1- lub 2-osobowych pokojach zarówno u starannie dobranych rodzin
goszczących, jak i w rezydencji. Śniadania
i kolacje zjesz w miejscu zakwaterowania,
a lunch dostaniesz codziennie na wynos.
Rezydencja znajduje się 20 minut spacerem
od szkoły, a rodziny goszczące mieszkają
w odległości około 45 minut drogi transportem publicznym.

Rodzina goszcząca 
Rodzina goszcząca 
Rezydencja 
(dostępna 23.06- 24.08)

Rezydencja 

(dostępna 23.06- 24.08)

3023
3193
4154

2155
2325
3286

4309

3441

w PLN

Dodatkowe opłaty /tydzień
Kurs intensywny
Fun Pack - rozszerzone animacje

+124
+403

Custodianship Letter
(dla uczniów poniżej 18 lat)

+248

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane w 2019: 19.04, 01.07, 05.08, 14.10; 2020: 01.01

Gru 2018
30
5

6
4

Styczeń
13
20
3
2

27
1

Gru 2019
29
5

5
4

Styczeń
12
19
3
2

26
1

Marzec
24
31
5
4

7
3

Kwiecień
14
21
2
1

Czerwiec
23
30
10
9

7
8

Lipiec
14
21
7
6

28
5

4
4

Sierpień
11
18
3
2

25
1

Wrz
29
4

6
3

Październik
13
20
2
1

Wiek 14 - 21

maks. dł. w tyg.

w PLN

Cena pakietu

Terminy rozpoczęcia obozu
2019

5 177,-

35

e
i
k
s
r
ó
g
e
n
k
Pię
y
z
a
r
b
o
j
a
kr

CALGARY

Calgary to "Kanada z Twoich
snów" - miasto otoczone górami
i naturą, pełne przyjaznych ludzi.
W pobliżu znajdują się cztery
parki światowego dziedzictwa
UNESCO, które można łatwo
zwiedzić podczas jednodniowej wycieczki: Kanadyjski Park
Dinozaurów, Urwisko Bizonów,
Międzynarodowy Park Pokoju
Waterton Glacier i Góry Skaliste.
Co roku na początku lipca, podczas słynnego wydarzenia Calgary Stampede, miasto zamienia
się w wielki festiwal rodeo w stylistyce westernu. Calgary jest idealnym miejscem dla osób, które
uwielbiają wspinaczkę górską.
Chodzenie górskimi szlakami
i wspinaczka to nie jedyne zajęcia
sportowe, które są tu oferowane. Calgary jako dawne miasto
olimpijskie ma do zaproponowania o wiele więcej możliwości
na aktywne spędzanie czasu.
Odkryj Calgary!

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w Calgary

Wieczorem Po południu

Do południa

Niedziela

36

Przyjazd

Poniedziałek

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy

Centrum Chinook:
przejdź się
po sklepach

Escape room*:
Rozwiąż serię zagadek,
aby wydostać się
z pokoju

Wycieczka do wieży
Prince's Island
Calgary, aby popatrzyć
Park: graj w gry
na niesamowite
z rówieśnikami *
widoki

Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i opiekunów

Wieczór filmowy*:
sprawdź swój angielski Wolny wieczór
w kinie

Muzeum Glenbow:
Odkryj historię
Kanady*

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Impreza pożegnalna

Sobota

Wiek
Wyjazd lub
wycieczka
nad jezioro Luois

14-21

Calgary
Lista kontrolna
Kurs: standardowy & intensywny
Szczegóły: strona 4. Poziom: A1 - C1.

W cenie: kurs standardowy, bezzwrotna
opłata wpisowa i rezerwacyjna, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.
Zakwaterowanie:
/
Rodzina
goszcząca: pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy

Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.
Transfer:
Zarezerwuj
przylot i wylot na i z lotniska Calgary
(YYC)
w
godzinach
9-18.
Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy wyłącznie, jeśli jest wymagana
przez linie lotnicze (465 PLN w jedną
stronę).
Zdecydowanie zalecamy dobre
ubezpieczenie medyczne. Możesz
je wykupić samodzielnie lub
zarezerwować u nas. Szczegóły
na stronie 59.

Nasza szkoła językowa znajduje się w centrum miasta i działa od ponad 15 lat. Calgary
jest dogodnie zlokalizowane w pobliżu innych wielkich miast, takich jak Banff, Edmonton, Whistler i Vancouver. Jest to idealne miejsce do poznania języka, kultury
i przeżycia przygody swojego życia.
Zaledwie kilka minut drogi od szkoły
znajdują się atrakcje takie jak Kino Globe,
Restauracja Oh! Kanada, uniwersytet
i nabrzeże. Niedaleko od szkoły znajdują
się dzielnice takie jak Mission i Kensington, które są idealnym miejscem na zakupy
i relaks.
Terminy rozpoczęcia obozu
2019
maks. dł. w tyg.

w PLN

Cena pakietu

1. tydz. +1 tydz.
Rodzina goszcząca 
Rodzina goszcząca 

Dodatkowe opłaty /tydzień
Kurs intensywny
Fun Pack - rozszerzone animacje
Custodianship Letter
(dla uczniów poniżej 18 lat

Lipiec
30
8

3023
3193

2155
2325

w PLN
+124
+403
+248

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane
w 2019: 01.07, 05.08

Czerwiec
23
9

5 178,-

7
7

14
6

21
5

28
4

4
3

Sierpień
11
2

18
1

Wiek 14 - 21

Animacje: Zajęcia sportowe, kino,
piknik, grill, kręgle, zwiedzanie,
muzea, karaoke, międzynarodowe
imprezy studenckie i wiele innych
dostępnych zajęć.

2 TYGODNIE
od PLN

37
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VANCOUVER

To miasto nad Pacyfikiem
przez wielu ludzi uważane jest
za najpiękniejsze na świecie.
Malownicze widoki, łagodny klimat
i przyjaźni ludzie sprawiają, że Vancouver stanowi popularną atrakcję
turystyczną, w której można
podziwiać piękną architekturę
i dzielnice.
Wyjdź na zewnątrz i odkrywaj
sztukę i kulturę w Vancouver!
Miasto zaskakuje kreatywnością
i wspaniałymi wydarzeniami
kulturowymi i artystycznymi.
Bonus dla podróżnych z Europy:
wszędzie bez wysiłku możesz
dotrzeć rowerem.
Odkryjesz tu raj z mnóstwem
atrakcji dla każdego - zakupami,
sportami i rejsami łodzią

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w Vancouver

Wieczorem

Po południu

Do południa

Niedziela

38

Poniedziałek
Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Przyjazd

Wtorek
Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Wycieczka
Zwiedzanie szkoły
do Akwarium
i wycieczka po okolicy
w Vancouver*
Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i opiekunów

Sport & Stanley Park:
wycieczka rowerowa
do parku

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Środa

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Czwartek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Piątek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Plaża Jericho
i siatkówka plażowa*

Park botaniczny
Van Dusen

Muzeum Science World

Wolny wieczór

Noc kręgli*:
popularny sport
razem z przyjaciółmi

Noc burgerów: To nie
chodzi o fast food,
tylko o jakość i dobry
smak

Sobota

Wiek
Wycieczka
do wesołego
miasteczka*
lub do Victorii
lub wyjazd

14-21

Vancouver
Lista kontrolna

Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.
Transfer: Zarezerwuj przylot i wylot
na i z lotniska Vancouver International
(YVR) w godz. 9-21. Inne lotniska
i godziny po wcześniejszym uzgodnieniu.
Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez
linie lotnicze (465 PLN w jedną stronę).
Zdecydowanie zalecamy dobre
ubezpieczenie medyczne. Możesz
je wykupić samodzielnie lub
zarezerwować u nas. Szczegóły
na stronie 59.

W cenie: kurs standardowy, bezzwrotna
opłata wpisowa i rezerwacyjna, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.
Nasza szkoła mieści się w pięknym, świeżo
wyremontowanym zabytkowym budynku
w modnej dzielnicy Gastown, czyli w dawnym centrum miasta. Szkoła znajduje się
jedynie kilka kroków od głównych węzłów
sieci komunikacyjnej, a także w pobliżu
wielu ciekawych atrakcji Vancouver. Po intensywnym zwiedzaniu można odpocząć
na wybrzeżu, we wspaniałym Stanley Park.

2 TYGODNIE
od PLN

5 178,w PLN

Cena pakietu

1.tydz. +1 tydz.
3023
3193
4232

Rodzina goszcząca 
Rodzina goszcząca 
Rezydencja 

W Sprachcaffe Vancouver kursanci mają
doskonałe warunki sprzyjające nie tylko
nauce języka angielskiego, ale także poznaniu kultury i mieszkańców Vancouver. Nigdy
nie jest im mało ciekawych zajęć dodatkowych, a nasi doświadczeni pracownicy zawsze służą pomocą.

(dostępna 30.06 - 24.08)

Szkoła cieszy oko – wygląda atrakcyjnie
zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. Jest
w niej przytulny lounge, sala komputerowa
oraz WiFi.

2155
2325
3364

w PLN

Dodatkowe opłaty /tydzień
Kurs intensywny

+124

Fun Pack - rozszerzone animacje

+403

Custodianship Letter
(dla uczniów poniżej 18 lat)

+248

Terminy rozpoczęcia obozu *tylko pobyt u rodziny goszczącej
2019
maks. dł. w tyg.

Czerwiec
23*
30
9
8

Lipiec
7
7

14
6

21
5

28
4

4
3

Sierpień
11
2

18
1

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane w 2019: 01.07, 05.08

Wiek 14 - 21

Kurs: standardowy & intensywny
Szczegóły: strona 4. Poziom: A1 - C1.
Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.
Zakwaterowanie:
Rodzina
/
goszcząca: pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy
Rezydencja:  
pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy
Animacje: Zajęcia sportowe, zwiedzanie, zakupy, wędrówki, kino, grill, pikniki, międzynarodowe imprezy i wiele
innych atrakcji.

39
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Witamy w Montrealu położonym
na wyspach rozległej rzeki
Saint Lawrance. Jako drugie co
do wielkości miasto w Kanadzie,
Montreal stanowi tygiel kulturowy i etniczny otoczony
mniejszymi wyspami, z których
każda ma swój niepowtarzalny
charakter.
Jego piękna architektura oferuje zabytkowe kościoły, takie jak
zapierająca dech w piersiach Bazylika Notre-Dame, a także ikony
XX wieku, takie jak Stade Olympique i Habitat 67.
Montreal oferuje wiele zajęć i
wydarzeń dla każdego, czy to
kulturalnych, kulinarnych, muzycznych, czy artystycznych. Jest
również znany jako najbezpieczniejsze miasto w Ameryce
Północnej.
Montreal zachwyca o każdej
porze roku!

Przykładowy program zajęć w czasie 7- dniowego pobytu w Montrealu

Wieczorem

Po południu

Do południa

Niedziela

40

Poniedziałek
Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Przyjazd

Wtorek
Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
Wycieczka piesza
i wycieczka po okolicy po śródmieściu
Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i opiekunów

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Festiwal Jazzowy*:
Montreal jest znany
z tego rodzaju muzyki.
Stań się jego częścią!

Środa

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Czwartek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Kajaki*

Wizyta w muzeum Grevin

Wolny wieczór

Piknik Mont-Royal*:
zjedz przekąski
i podziwiaj widok
na miasto

Piątek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Różne zajęcia sportowe w pobliskim parku
Grillowanie: Świętuj
piątkowy wieczór
ze swoimi nowymi
przyjaciółmi

Sobota

Wiek

14-21

Wycieczka
do Ottawy
lub wycieczka
na plażę Jean Dore*
lub wyjazd

Montréal
Lista kontrolna

W cenie: kurs standardowy, bezzwrotna
opłata wpisowa i rezerwacyjna, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

Kurs: Standardowy & intensywny
Kurs łączony (angielski i francuski 20 +10)
Szczegóły: strona 4. Poziom:A0/A1-C1.
Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.

2 TYGODNIE
od PLN

Zakwaterowanie:
Rodzina
/
goszcząca: pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy

1.tydz. +1 tydz.

Nasza szkoła mieści się w centrum
Animacje: Zajęcia sportowe, zwiedza- Montrealu, na rogu ulic Sherbrooke
nie, zakupy, wędrówki, kino, grill, pikniki, i Crescent. Ta wyjątkowa lokalizacja
międzynarodowe imprezy i wiele innych sprawia, że większość atrakcji miasta jest
na wyciągnięcie ręki.
atrakcji.
Podczas pobytu w Montrealu możesz
mieszkać u jednej z naszych rodzin
goszczących lub w rezydencji. Wybór
należy do Ciebie! Śniadania i kolacje zjesz
w miejscu zakwaterowania, a lunch będzie
dla Ciebie przygotowywany codziennie
na wynos.

Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy Rezydencja znajduje się niedaleko szkoły,
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez linie mniej więcej 10 minut spacerem, a rodziny
lotnicze (465 PLN w jedną stronę).
goszczące mieszkają ok. 30 – 45 min. drogi
transportem publicznym od szkoły.
Zdecydowanie zalecamy dobre ubezpieczenie medyczne. Możesz je wykupić Terminy rozpoczęcia obozu
Kwiecień
Czerwiec
samodzielnie lub zarezerwować u nas.
2019
7
14
21
23
30
Szczegóły na stronie 59.
maks. dł. w tyg.

3

2

1

10

9

3038
3209
4588

Rodzina goszcząca 
Rodzina goszcząca 
Rezydencja 
(dostępna 23.06- 24.08)

Dodatkowe opłaty /tydzień
Kurs intensywny
Kurs łączony angielski / francuski
Fun Pack - rozszerzone animacje
Custodianship Letter
(dla uczniów poniżej 18 lat)

2170
2341
3720

w PLN
+124
+124
+403
+248

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane
w 2019: 19.04, 01.07, 05.08

Lipiec
7
8

14
7

21
6

28
5

4
4

Sierpień
11
18
3
2

25
1

Wiek 14 - 21

Transfer: Zarezerwuj przylot i wylot
na i z Montreal Trudeau International
(YUL) w godz. 9-21. Inne lotniska
i godziny po wcześniejszym uzgodnieniu.

w PLN

Cena pakietu

Rezydencja:  
pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy

Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.

5 208,-

41
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Określany mianem „Miasta
Świateł” Paryż jest z pewnością
jednym z najpiękniejszych
miejsc na Ziemi. Jego ulice są
pełne słynnych zabytków i pomników: Wieża Eiffela, Notre Dame,
Luwr, Łuk Triumfalny czy Plac Inwalidów to tylko niektóre z nich.
Sztuka, muzyka, teatr, moda, literatura i architektura Paryża czynią
go wymarzonym miejscem
do nauki języka francuskiego
dla młodzieży z całego świata.
Podczas obozu, nasi wspaniali
opiekunowie
pokażą
Ci
najbardziej urokliwe miejsca
w Paryżu.

Przykładowy program zajęć w czasie 7-dniowego pobytu w Paryżu

Wieczorem

Po południu

Do południa

Niedziela

42

Poniedziałek
Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Przyjazd

Wtorek
Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Ile de la Cite & Notre
Dame: Wycieczka
Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy do średniowiecznej
katedry
Impreza powitalna:
czas poznać kursantów i opiekunów

Środa

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Czwartek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Luwr:
wycieczka
do największego
muzeum na świecie,
symbolu Paryża

Piątek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Sacre-Coeur:
Zobacz panoramę
miasta ze wzgórza

Sekwana:
rejs po rzece

Sobota

Wiek
Wycieczka
do Pałacu
królewskiego
w Wersalu
lub wyjazd

15-21

Paryż
Lista kontrolna
Kurs: Standardowy
Szczegóły: strona 4. Poziom: A0-B1
Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.

Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.
Transfer: Zarezerwuj przylot i wylot
na i z Paris Charles de Gaulle Airport
(CDG) lub Orly (ORY) w godzinach 9-17.
Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez
linie lotnicze (660 PLN w jedną stronę).
Zdecydowanie zalecamy dobre
ubezpieczenie medyczne. Możesz
je wykupić samodzielnie lub
zarezerwować u nas. Szczegóły
na stronie 59.

Szkoła Sprachcaffe w Paryżu została założona
w 1986 roku jako prywatny instytut. Posiada akredytację francuskiego Ministerstwa
Pracy oraz Ministerstwa Edukacji Rectorat
de Paris. Mieści się w samym sercu miasta
tzw. Cours Rougemont będącym historycznym, kulturalnym i ekonomicznym centrum.
Poprawisz swoją znajomość francuskiego
z pomocą naszych nauczycieli, dzięki
którym będziesz swobodnie czytał, pisał
oraz mówił w tym języku.
W pobliżu szkoły znajdują się liczne muzea
i restauracje, małe butiki i kawiarenki.
W tutejszym Sprachcaffe panuje iście
francuska atmosfera. W Paryżu możesz
zamieszkać w 2-osobowym pokoju u jednej
z naszych przyjaznych rodzin goszczących.
Zazwyczaj dojazd od nich do szkoły transportem publicznym zajmuje 20-30 minut.
Śniadania i kolacje będziesz jadać u rodziny
goszczącej. Lunch, który będzie dla Ciebie przygotowany na wynos, będziesz jeść
z przyjaciółmi po szkole.

W cenie: kurs standardowy, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

2 TYGODNIE
od PLN

5 962,w PLN

Cena pakietu

1. tydz. +1 tydz.
Rodzina goszcząca 

3190

2772

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane
w 2019: 15.08
Terminy rozpoczęcia obozu
2019
maks. dł. w tyg.

Czerwiec
23 30
8
7

7
6

Lipiec
14 21
5
4

28
3

Sierpień
4
11
2
1

Wiek 15 - 21

Zakwaterowanie:
Rodzina

goszcząca: pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy
Animacje: Zajęcia sportowe, grillowanie, zwiedzanie, rejsy statkiem,
muzea, międzynarodowe imprezy,
wieczorki filmowe i wiele innych
atrakcji.
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NICEA

Miasto usytuowane w centrum
pięknego Cote d’Azur, pomiędzy
legendarnymi Monako i Cannes.
Każdy, kto choć raz odwiedzi
tę śródziemnomorską perełkę,
będzie zachwycony.
Latem zarówno życie „sławnych
i bogatych” jak i studenckie
toczy się na plaży. Kajaki, narty
wodne, banany i wiele innych
– tam wszystko jest możliwe!
Jeśli nie jesteś miłośnikiem takich rozrywek, z pewnością
powinieneś odwiedzić jedno
z wielu interesujących muzeów
lub wybrać się na spacer
po światowej sławy targu „Cours
Saleya” i zobaczyć zabytkowe
centrum Nicei z niezliczoną
liczbą urokliwych uliczek.
Nie zapomnij wstąpić do baru
i kawiarni i przejść się śladami
największych gwiazd kina
Promenadą Anglików.

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w Nicei

Wieczorem

Po południu

Do południa

Niedziela

44

Przyjazd

Poniedziałek

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Wtorek

Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Środa

Czwartek

Piątek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy

Park Phoenix:
wizyta w zoo
i ogrodzie botanicznym

Wolne popołudnie

Antibes: Wycieczka
Villefrance-sur-Mer*:
do malowniczego
Odkryj starożytny port
kurortu na Lazurowym
i małą francuska wioskę
Wybrzeżu

Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i opiekunów

Kręgle*

Skosztuj Crepe: Naucz
się przygotowywać
pyszne tradycyjne
francuskie danie*

Kino na świeżym
powietrzu*

Impreza pożegnalna

Sobota

Wiek

Wycieczka
do Cannes
lub wyjazd

13-21

Nicea
Lista kontrolna

W cenie: kurs standardowy, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

Kurs: standardowy & intensywny
Szczegóły: strona 4. Poziom: A0 - B2.
Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.
Zakwaterowanie:

2 TYGODNIE
od PLN



pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy

Rezydencja:  
Prywatna łazienka, pełne
wyżywienie, pakiet lunchowy
Animacje: Międzynarodowe imprezy
studenckie, zakupy w outletach, kręgle,
wycieczki po mieście, konkursy sportowe,
grillowanie, zajęcia na plaży, wycieczki statkiem i wiele innych.
Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.
Transfer: Zarezerwuj przylot i wylot
na i z lotniska w Nicei (NCE) w godzinach 8-20.
Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez
linie lotnicze (660 PLN w jedną stronę).
Zdecydowanie zalecamy dobre
ubezpieczenie medyczne. Możesz
je wykupić samodzielnie lub
zarezerwować u nas. Szczegóły
na stronie 59.

Szkoła główna Sprachcaffe oraz szkoła
letnia są zlokalizowane w centrum Nicei,
w odległości krótkiego spaceru od plaży
oraz Promenady Anglików.

Rezydencja znajduje się 20 minut pieszo
od naszej szkoły i w takiej samej odległości
od plaży.

2019
maks. dł. w tyg.

Cze
Czerwiec
9 16 23 30
13 12 11 10

1.tydz. +1 tydz.

Sezon A
Rodzina goszcząca 

2398

2200

1.tydz. +1 tydz.

Sezon B
Rodzina goszcząca 

2530

2332

1.tydz. +1 tydz.

Sezon C
Rodzina goszcząca 

2706

2508

Rezydencja 
(23.06.-24.08.)

3938

3740

Dodatkowe opłaty /tydzień
Kurs intensywny
Fun Pack - rozszerzone animacje

w PLN
+308
+264

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane

Terminy rozpoczęcia obozu i sezony
Kwiecień
7 14 21
3
2
1

w PLN

Cena pakietu

Od pisania do mówienia, będziesz zadziwiony, jak poprawi się Twoja znajomość
francuskiego. Osiągniesz to dzięki entuzjazmowi i pomocy nauczycieli.
Nasza szkoła mieści się w pięknej kamienicy z czasów Belle Époque. Sale są bardzo
dobrze wyposażone, jest też wspólny pokój
oraz dostęp do internetu. Szkoła znajduje
się w pobliżu węzła komunikacyjnego. Masz
do wyboru dwa rodzaje zakwaterowania:
2-osobowy pokój u rodziny goszczącej lub
w naszej rezydencji.

4 598,-

w 2019: 22.04, 10.06, 15.08
7
9

Lipiec
14 21
8
7

28
6

4
5

Sierpień
11 18
4
3

Sie Wrz Wrz
25 1
29
2
1
4

Październik
6 13 20
3
2
1

Wiek 13 - 21

Rodzina
goszcząca:
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Najliczniejszy naród w Europie
i jedna z najsilniejszych gospodarek świata. Kraj ten słynie
z innowacyjności i osiągnięć
technologicznych. Zachwyca
także różnorodnością, czemu
dowodzi wciąż rosnąca rzesza turystów odwiedzających Niemcy.
Dawniej ważny port rzeczny
i ośrodek handlu, a dziś
największe w Europie centrum finansowe. Frankfurt
znany jest jako tętniące życiem
miasto drapaczy chmur, ale podczas dłuższego pobytu można
poznać także jego spokojne
urokliwe dzielnice. W mieście
znajdują się stare, przepięknie
odrestaurowane
kamienice.
Architektura jest naprawdę
wyjątkowa. Swoje siedziby
mają tu setki największych
międzynarodowych firm i organizacji, co czyni miasto niezwykle
multikulturowym.
To z pewnością idealne miejsce
do nauki zarówno języka niemieckiego jak i angielskiego!

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia we Frankfurcie

Wieczorem

Po południu

Do południa

Niedziela

46

Poniedziałek

Wtorek

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Środa

Czwartek

Piątek

Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy

Muzeum Goethego:
odwiedź miejsce
urodzin sławnego
pisarza

Muzeum Senckenberg:
Main Tower*: wycieczka
jedno z największych
na jeden z najwyższych
muzeów przyrodnibudynków w mieście
czych w Niemczech

Rejs łodzią
po rzece Men*

Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i opiekunów

Paintball laserowy*:
Zabaw się z kolegami
ze Sprachcaffe

Wolny wieczór

Wieczór filmowy z
językiem niemieckim*

Farewell party

Przyjazd

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Sobota

Wiek

Wycieczka
do Heidelberg
lub wyjazd

12-21

Frankfurt
Lista kontrolna
Kurs: standardowy & intensywny
Szczegóły: strona 4. Poziom: A0/A1-C1.

W cenie: kurs standardowy, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.
Zakwaterowanie:

2 TYGODNIE
od PLN

Rodzina
 ⁄ 
goszcząca: pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy
Rezydencja:    
prywatne łazienki, pełne
wyżywienie, pakiet lunchowy

Sezon A Tylko angielski 1.tydz. +1 tydz.
Rodzina goszcząca 
2596 2398
Rodzina goszcząca 
2706 2508



pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy
Animacje: Zajęcia sportowe, wieczory
gier, grillowanie, rejsy statkiem, muzea,
kręgle, karaoke, zwiedzanie i wiele
innych atrakcji.
Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.
Transfer: Zarezerwuj przylot w godzinach 10-19 i wylot w godzinach
8-17 na i z Frankfurt International
Airport (FRA).
Transfer z dworca głównego dostępny
o każdej porze.
Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez
linie lotnicze (660 PLN w jedną stronę).
Zdecydowanie zalecamy dobre
ubezpieczenie medyczne. Możesz
je wykupić samodzielnie lub
zarezerwować u nas. Szczegóły
na stronie 59.

w PLN

Cena pakietu

1.tydz. +1 tydz.

Sezon B
Szkoła Sprachcaffe jest zlokalizowana
w spokojnej dzielnicy Sachsenhausen
leżącej nad brzegiem rzeki Men, jedynie
10 minut spacerem od centrum miasta.
Kursanci mają do wyboru zakwaterowanie
u starannie wybranych rodzin goszczących,
w szkolnej rezydencji i w hotelu. Nasze
rodziny goszczące zamieszkujące Frankfurt i jego przedmieścia oferują pokoje 1i 2-osobowe. Nasza rezydencja znajduje
się tuż przy brzegu Menu i oferuje pokoje
4-osobowe. Zarówno hotel jak i rezydencja
znajdują się tylko 10 minut pieszo od szkoły.

Rodzina goszcząca 
Rodzina goszcząca 

2640
2750

2442
2552

1.tydz. +1 tydz.

Sezon C
Rodzina goszcząca 
Rodzina goszcząca 
Rezydencja 
Hotel


2684
2794
3036
3652

2486
2596
2838
3454

w PLN

Dodatkowe opłaty /tydzień
Kurs intensywny
Fun Pack - rozszerzone animacje

+264
+352

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane
w 2019: 10.06, 20.06, 03.10

Daty rozpoczęcia obozu i sezony
2019
maks. dł. w tyg.

16
12

Czerwiec
23
30
11
10

7
9

Lipiec
14
21
8
7

28
6

4
5

Sierpień
11
18
4
3

Sie
25
2

Wrz
1
1

Wrz
29
2

Paź
6
1

Wiek 12 - 21

Hotel:

4 994,-
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MONACHIUM
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Monachium zachwyca niezliczonymi muzeami, kawiarenkami i sklepami. Monachium to
miasto o bogatej historii, uosabia
Bawarię poprzez zamiłowanie
do precli i tradycyjnych strojów.
Zobacz, gdzie odbywała się
Olimpiada, odwiedź tutejsze
parki, Ogród Angielski, muzeum BMW albo obejrzyj mecz FC
Bayernu Monachium na Allianz
Arenie! Monachium oferuje dużo
atrakcji. Jest to idealne miejsce
do nauki języka dla każdego.

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w Monachium

Wieczorem

Po południu

Do południa

Niedziela

48

Przyjazd

Poniedziałek

Wtorek

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Środa

Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy

BMW: Zobacz wystawę
Wizyta w muzeum
najnowszych samochosztuki Lenbachhaus*
dów w Muzeum BMW

Kręgle*: olimpiada
Impreza powitalna
z kolegami
w Ogrodzie Angielskim
ze Sprachcaffe

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Wolny wieczór

Czwartek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Piątek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Muzeum Piłki Nożnej
na Allianz Arenie:
Odwiedź siedzibę
niemieckiego futbolu

Sporty w parku

Wieczór karaoke
z przyjaciółmi
ze Sprachcaffe*

Piknik z tradycyjnymi
potrawami niemieckimi
w pięknym Ogrodzie
Angielskim

Sobota

Wiek

16-21

Wycieczka do zamku
Neuschwanstein
lub wyjazd

Monachium
Lista kontrolna
Kurs: standardowy
Szczegóły: strona 4. Poziom: A0 - B2.
Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.
Zakwaterowanie:


pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy

Rezydencja:    + ( 3-6)
pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy
Animacje: Zwiedzanie, quizy, konkursy
talentów, grillowanie, karaoke, kręgle,
piłka nożna i wiele innych atrakcji
Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.
Transfer:
Zarezerwuj
przylot
w godz. 10-19 i wylot w godz. 8-17
na i z Monachium Joseph Strauss
Airport (MUC). Transfer z dworca
głównego dostępny o każdej porze.
Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez
linie lotnicze (660 PLN/ w jedną stronę).
Zdecydowanie zalecamy dobre
ubezpieczenie medyczne. Możesz
je wykupić samodzielnie lub
zarezerwować u nas. Szczegóły
na stronie 59.

Nasza szkoła w Monachium znajduje się
w tętniącej życiem dzielnicy SchwabingWest, skąd można pieszo dotrzeć
do centrum miasta i Ogrodu Angielskiego
(największy park w Niemczech).
Doskonal swoją gramatykę i umiejętności
czytania, pisania, mówienia i słuchania
w języku niemieckim podczas lekcji
łączących zabawę z nauką.
Kursanci mogą zanurzyć się w kulturze
niemieckiej dzięki mieszkaniu u starannie
wybranej rodziny goszczącej, która postara się, abyś czuł się jak w domu, pomoże Ci
z niemieckim i zapozna ze zwyczajami tam
panującymi.
Wszystkie posiłki będą dla Ciebie przygotowywane przez rodzinę goszczącą.
Dostaniesz od nich także lunch na wynos.
Możesz wybrać między pokojem 1-osobowym u rodziny goszczącej a pokojem
kilkuosobowym dzielonym z innymi kursantami w rezydencji.

W cenie: kurs standardowy, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

2 TYGODNIE
od PLN

5 896,w PLN

Cena pakietu

1. tydz. +1 tydz.
Rodzina goszcząca 
Rezydencja  +

3102
3938

2794
3630

w PLN

Dodatkowe opłaty /tydzień
Fun Pack - rozszerzone animacje

+352

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane
w 2019: 15.08
Terminy rozpoczęcia obozu
2019
maks. dł. w tyg.

Czerwiec
23 30
9
8

7
7

Lipiec
14 21
6
5

28
4

4
3

Sierpień
11 18
2
1

Wiek 16 - 21

Rodzina
goszcząca:
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BARCELONA

Barcelona jest wspaniała!
Ta pełna życia metropolia,
położona na wybrzeżu Morza
Śródziemnego jest jednym
z najbardziej fascynujących miast
w Europie.
Wmieszaj się w tłum na Plaça
Catalunya” lub przespaceruj
po „Las Ramblas” i zobacz piękny
port. Wszędzie można spotkać
artystów i muzyków z całego
świata!

Nikt nie miał tak wielkiego wpływu na barcelońską
architekturę jak słynny architekt
Antoni Gaudi – od Parku Guell
po Katedrę Sagrada Familia.

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w Barcelonie

Wieczorem

Po południu

Do południa

Niedziela

50

Poniedziałek
Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Wtorek
Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Środa

Czwartek

Piątek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Park Güell:
Zobacz cenne dzieło
autorstwa Antoniego
Gaudiego*

Impreza pożegnalna

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy

Zwiedzanie: zobacz
najsłynniejsze zabytki

Wolne popołudnie

Wycieczka na plażę
Badalona: Zanurz się
w Morzu
Śródziemnym*

Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i opiekunów

BBQ: spędź
fantastyczny
wieczór ze swoimi
przyjaciółmi*

Tapas Night:
delektuj się pysznymi
specjałami kuchni
hiszpańskiej*

Camp Nou:
Wizyta
na historycznym
stadionie

Przyjazd

Sobota

Wiek
Wycieczka
do Tarragony
lub wyjazd

14-21

Barcelona
Lista kontrolna
Kurs: standardowy & intensywny
Szczegóły: strona 4. Poziom: A0 - C1.
Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.

W cenie: kurs standardowy, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
+, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

Zakwaterowanie:
Rodzina
goszcząca:

  + ( 2-3)
pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy

Rezydencja:   + ( 2-3)
pełne wyżywienie, pakiet
lunchowy
Polecamy dla osób
w wieku 14-16 lat.
Animacje: Zajęcia na plaży, sport,
zwiedzanie, tapas, salsa, rejsy statkiem,
muzea, kino, karaoke i wiele innych
atrakcji.
Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.

2 TYGODNIE
od PLN
Nasza szkoła językowa znajduje się
w samym centrum Barcelony, w pobliżu
katedry, bardzo blisko dzielnicy gotyckiej, jedynie kilka minut od “Las Ramblas”.
Stąd możesz też krótkim spacerem dotrzeć
na plażę. Dzięki temu zachowasz
równowagę między efektywną nauką a odkryciami kulturalnymi i zakupami.

Niedaleko szkoły znajdziesz mnóstwo
Transfer: Zarezerwuj przylot i wylot barów tapas, galerie sztuki, butiki i sklepy
na i z lotniska El Prat w Barcelonie (BCN) muzyczne. Wszystko jest dosłownie tuż
za rogiem!
w godzinach 9-19.
Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy Jeśli chodzi o zakwaterowanie to wybór
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez linie należy do Ciebie: może to być 2-3-oslotnicze (660 PLN w jedną stronę).
obowy pokój u rodziny goszczącej
lub w naszej rezydencji. Śniadania i koZdecydowanie zalecamy dobre ubez- lacje serwowane są w miejscu zakwapieczenie medyczne. Możesz je wykupić terowania, a lunch pakowany na wynos
samodzielnie lub zarezerwować u nas. do szkoły. W szkole jest miejsce, gdzie
Szczegóły na stronie 59.
możesz razem z innymi uczniami zjeść
lunch.

4 334,w PLN

Cena pakietu

1.tydz. +1 tydz.

Sezon A

2266 2068

Rodzina goszcząca +

1.tydz. +1 tydz.

Sezon B

2332 2134

Rodzina goszcząca +

1.tydz. +1 tydz.

Sezon C
Rodzina goszcząca +

2398

2200

Rezydencja +

2838

2640

(dostępna od 30 Cze)

Dodatkowe opłaty /tydzień

w PLN

Kurs intensywny

+220

Fun Pack - rozszerzone animacje

+264

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane
w 2019: 10.06, 24.06, 15.08

Terminy rozpoczęcia obozu i sezony

maks. dł. w tyg.

Czerwiec
9
13

16
12

Czerwiec
23
11

Lipiec
30
10

7
9

14
8

21
7

28
6

4
5

Sierpień
11
4

18
3

Sierpień Wrzesień Wrzesień
25
1
29
2
1
4

6
3

Październik
13
2

20
1

Wiek 14 - 21

2019
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Malaga leży nad Morzem
Śródziemnym, w sercu pięknej
i gorącej Andaluzji. To wspaniałe
miasto pełne tradycyjnych
hiszpańskich restauracji i lokalnej muzyki.
W Maladze znajduje się Galeria Picassa uznawana za jedną
z ważniejszych galerii tego artysty na świecie.
Osobom, które mają skończone
18 lat i pragną zobaczyć więcej,
szkoła pomaga w zorganizowaniu weekendowych wycieczek do innych ciekawych
miejsc, takich jak Grenada, Sewilla, a nawet Maroko!

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w Maladze

Wieczorem

Po południu

Do południa

Niedziela
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Poniedziałek
Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Przyjazd

Wtorek
Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Środa

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Czwartek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Piątek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy

Muzeum Picassa:
Odwiedź miejsce
urodzin słynnego
malarza

Siatkówka plażowa

Zamek Gibralfaro*:
Quiz o Maladze
Wizyta w starym
i konkurs fotograficzny
arabskim zamku.
Piękny widok na miasto

Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i opiekunów

Kurs Flamenco*:
Naucz się
andaluzyjskiego tańca

Wieczór filmowy*:
sprawdź swój
hiszpański w kinie

Wolny wieczór

Grill: spędź
fantastyczny wieczór
ze swoimi przyjaciółmi

Sobota

Wiek

12-21

Wycieczka
do Granady
lub rejs-zwiedzanie
Malagi statkiem*
lub wyjazd

Málaga
W cenie: kurs standardowy, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

3 872,-

2 TYGODNIE
od PLN

Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.
Zakwaterowanie:
Nasza szkoła to typowa andaluzyjska willa
w tętniącej życiem dzielnicy Pedregalejo,
pełne wyżywienie, pakiet która znajduje się w odległości krótkielunchowy
go spaceru od plaży i około 2 kilometry
od centrum miasta. Na wybrzeżu jest
Rezydencja:   +( 2-4)
mnóstwo modnych klubów i tradycyjnych
pełne wyżywienie, pakiet restauracji serwujących owoce morza, dzięki
lunchowy
czemu każdy turysta znajdzie coś dla siebie w tym znanym z dobrego jedzenia
Animacje: Sport, grillowanie, zwiedza- i wyjątkowej gościnności mieście.
nie, zajęcia na plaży, muzea, rejsy statkiem, kino, tapas, karaoke i wiele innych Kursanci są też mile widziani w naszym
szkolnym klubie przy plaży “La Tortuga”.
atrakcji.
Szkoła stanowi dobry punkt wypadowy
Liczba wycieczek zależy od długości na wycieczki po okolicy, tuż obok znajduje
zarezerwowanego obozu. Szczegóły: się przystanek autobusowy.
strona 5.
Podczas pobytu na obozie możesz być zakTransfer: Zarezerwuj przylot i waterowany u naszych przyjaznych rodzin
wylot na i z Malaga International goszczących lub w rezydencji. Większość
Airport (AGP) w godzinach 9-19. naszych rodzin znajduje się w niewielkiej
Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy odległości pieszej od szkoły. Z rezydencji
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez do szkoły dojedziesz w ciągu 20 minut
linie lotnicze (660 PLN w jedną stronę). komunikacją miejską.
Rodzina
goszcząca:



Zdecydowanie zalecamy dobre Terminy rozpoczęcia obozu i sezony
ubezpieczenie medyczne. Możesz
Kwiecień
Czerwiec
2019
je wykupić samodzielnie lub
7
14
21
23
30
7
zarezerwować u nas. Szczegóły maks. dł. w tyg. 3
2
1
10
9
8
na stronie 59.

Lipiec
14
21
7
6

w PLN

Cena pakietu

1. tydz. + 1 tydz.

Sezon A

2024
2508

Rodzina goszcząca 
Rezydencja +

1848
2332

1. tydz. + 1 tydz.

Sezon B

2134
2618

Rodzina goszcząca
Rezydencja +

1958
2442

1. tydz. + 1 tydz.

Sezon C

2288
2772

Rodzina goszcząca 
Rezydencja +

2112
2596

w PLN

Dodatkowe opłaty /tydzień
Kurs intensywny
Fun Pack - rozszerzone animacje

+220
+264

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane
w 2019: 19.04, 15.08, 19.08

28
5

4
4

Sierpień
11
18
3
2

Sie
25
1

Wrz
29
4

6
3

Pa ź
13
2

20
1

Wiek 12 - 21

Lista kontrolna
Kurs: standardowy & intensywny
Szczegóły: strona 4. Poziom: A0 - C1.
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Florencja, stolica Toskanii,
zaprasza do poznania wspaniałej
włoskiej kultury, sztuki i kuchni. Piękne starożytne budynki,
takie jak Ponte Vecchio, sprawią,
że Twoje wakacje będą niezapomniane.
Podczas zakupów w licznych
butikach, odkryjesz najnowsze
hity włoskiej mody, a dodatkowo zyskasz okazję do praktycznego użycia języka włoskiego.

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia we Florencji

Wieczorem

Po południu

Do południa

Niedziela
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Przyjazd

Poniedziałek

Wtorek

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Środa

Czwartek

Piątek

Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy

Zwiedzanie miasta
i muzeum Galileo

Galeria Uffizzi*:
Wizyta w słynnej
galerii sztuki

Spróbuj słynnych
Italian Gelati

Plazzo Pitti
Zobacz słynny
renesansowy pałac*

Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i opiekunów

Wieczorek muzyczny:
zaśpiewaj największe
hity włoskich gwiazd*

Wolny wieczór

Pizza*:
Rozkoszuj się znaną
Farewell party
na całym świecie pizzą

Sobota

Wiek

14-21

Wycieczka do Sieny
lub wyjazd

Florencja
Lista kontrolna
Kurs: standardowy
Szczegóły: strona 4. Poziom: A0 - C1.
Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.
Zakwaterowanie:
  + ( 2-4)
pełne wyżywienie,
pakiet lunchowy
lub ciepły lunch

Rezydencja:   + ( 2-4)
pełne wyżywienie,
pakiet lunchowy
lub ciepły lunch
Animacje: Sport, muzea, pikniki,
wycieczki na plażę, rajdy, zwiedzanie,
quizy, kino, międzynarodowe imprezy i
wiele innych atrakcji.
Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.
Transfer: Zarezerwuj przylot i wylot
na i z Florence Airport (FIR) w godz. 9-21
Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez
linie lotnicze (660 PLN w jedną stronę).
Zdecydowanie zalecamy dobre
ubezpieczenie medyczne. Możesz
je wykupić samodzielnie lub
zarezerwować u nas. Szczegóły
na stronie 59.

Szkoła Sprachcaffe mieści się w XIXwiecznym Palazzo przy Piazza della Republica, czyli w samym sercu historycznego centrum miasta, zaledwie kilka minut
spacerem od placu katedralnego Duomo.
Uczniowie mogą korzystać z wielkiego hallu przeznaczanego na recitale
i wykłady, znajdą tu wiele przestrzeni
do relaksu, nauki i wspólnego spędzania
czasu pomiędzy lekcjami.
Podczas obozu uczniowie mogą wybrać
mieszkanie u rodzin goszczących lub
w rezydencji. Śniadanie i kolacje są serwowane w miejscu zakwaterowania,
a lunch kursanci jedzą w szkole.
Dojazd komunikacją miejską od rodzin
goszczących do szkoły zajmuje maksymalnie 30 minut, natomiast rezydencja
znajduje się tuż przy szkole.

W cenie: kurs standardowy, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie u rodziny
goszczącej
+, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

2 TYGODNIE
od PLN

5 258,w PLN

Cena pakietu

1. tydzień
Rodzina goszcząca +
Rezydencja +

Dodatkowe opłaty /tydzień
Fun Pack - rozszerzone animacje

2684
4114

+ tydz.
2574
4004

w PLN
+264

Zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane
w 2019: 15.08
Terminy rozpoczęcia obozu
2019
maks. dł. w tyg.

Czerwiec
23 30 7
9 8 7

Lipiec
14 21 28
6 5 4

Sierpień
4 11 18
3 2 1

Wiek 14 - 21

Rodzina
goszcząca:
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Pekin obecnie zamieszkuje
ponad 13 milionów osób. Jest to
polityczne i kulturalne centrum
Chin. Nasza szkoła Sprachcaffe
znajduje się blisko zakazanego
miasta, majestatycznego kompleksu pałacowego w samym
sercu miasta.
Z jednej strony to główny
azjatycki ośrodek handlowy,
z drugiej miejsce przepełnione
starożytną historią i niezwykłą
kulturą. W 2008 roku Pekin był
gospodarzem Igrzysk Olimpijskich, w związku z czym miasto
przeszło liczne przeobrażenia.

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w Pekinie

Wieczorem

Po południu

Do południa

Niedziela
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Przyjazd

Poniedziałek

Wtorek

Test poziomujący i
lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie i
czytanie, pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Zwiedzanie szkoły
i wycieczka po okolicy

Trening Tai Chi:
Sprawdź się
w tradycyjnych
chińskich sztukach
walki*

Impreza powitalna:
czas poznać innych
kursantów
i opiekunów

Turniej ping-ponga:
Zabaw się z przyjaciółmi
ze Sprachcaffe

(*rozszerzone animacje - Fun Pack)

Środa
Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Stołeczne Muzeum:
Odkryj starożytną
sztukę chińską

Czwartek

Piątek

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje,
gramatyka, słuchanie,
czytanie i pisanie

Wycieczka
do Świątyni Lama*

Zakupy na Silk Street
Market: zrób zakupy
w największym
chińskim centrum
handlowym

Gongfu Show:
Zobacz pokaz legendarWolny wieczór
nego kung-fu w wykonaniu Chińczyków*

Impreza pożegnalna

Sobota

Wiek

15-21

Wycieczka
do Parku Olimpijskiego lub wyprawa
na Wielki Mur Chiński*
lub wyjazd

Pekin
Lista kontrolna
Kurs: standardowy
Szczegóły: strona 4. Poziom: A0 - B2.
Wykwalifikowani opiekunowie
Szczegóły: strona 5.
Zakwaterowanie:

W cenie: kurs standardowy, transfer
z i na lotnisko, zakwaterowanie w rezydencji
, pełne wyżywienie, podstawowe animacje, wycieczka, opieka.

Animacje: Sport, rajdy, pikniki, muzea,
zwiedzanie, park rozrywki, quizy,
międzynarodowe imprezy i wiele
innych atrakcji.
Liczba wycieczek zależy od długości
zarezerwowanego obozu. Szczegóły:
strona 5.
Transfer: Zarezerwuj przylot w godzinach 8-17 i wylot w godzinach 8-15
z lotniska Beijing Capital Airport (PEK).
Usługa asysty dla nieletnich - oferujemy
wyłącznie, jeśli jest wymagana przez
linie lotnicze (585 PLN w jedną stronę).
Zdecydowanie zalecamy dobre
ubezpieczenie medyczne. Możesz
je wykupić samodzielnie lub
zarezerwować u nas. Szczegóły
na stronie 59.

Nasza szkoła w Pekinie położona jest
w niezwykłej lokalizacji w Ogrodach Cesarskich w pobliżu Pałacu Pekińskiego
otoczona przez ciszę Zakazanego Miasta. W okolicy znajduje się Plac Tiananmen i Wangfujing (słynna ulica targowa).
W pobliżu jest też nasza rezydencja.
Wszystkie pokoje mają prywatną łazienkę.
Z pomocą naszych przyjaznych nauczycieli
nauczysz się jak czytać i pisać po chińsku,
poprawisz też gramatykę i umiejętności
komunikacyjne.
W rezydencji znajduje się restauracja i
pralnia, sala z telewizorem i kącik internetowy. Śniadania i kolacje są serwowane
w miejscu zakwaterowania, a ciepły lunch
zjesz na terenie szkoły.

2 TYGODNIE
od PLN

5 129,w PLN

Cena pakietu

1. tydzień
Rezydencja 
Rezydencja 
Rezydencja 

2652
2925
3725

+ tydz.
2477
2750
3549

w PLN

Dodatkowe opłaty /tydzień
Fun Pack - rozszerzone animacje

+312

Terminy rozpoczęcia obozu
2019
maks. dł. w tyg.

Czerwiec
23 30
8
7

7
6

Lipiec
14 21
5
4

28
3

Sierpień
4
11
2
1

Wiek 15 - 21

    /  / 
Rezydencja: pełne wyżywienie, ciepły
lunch
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INNE OFERTY
ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ I ZGARNIJ ZNIŻKĘ!
Dokonaj właściwego wyboru:
Zarezerwuj już teraz wyjazd językowy
SPRACHCAFFE a możesz otrzymać zniżkę do 10% !

Sprachcaffe

FANtastico

Specjalna oferta dla naszych prawdziwych fanów!
Byłeś już na wyjeździe ze Sprachcaffe i chcesz ruszyć
z nami w dalszą drogę?
Cenimy Twoją lojalność, jako że obdarzyłeś nas tym, co
najważniejsze – swoim zaufaniem.
Jako nasz FAN otrzymasz zniżkę w wysokości -5% ceny wyjazdu.
Chciałbyś, aby Twoi przyjaciele na własnej skórze przekonali
się, jakie to świetne doświadczenie? Zabierz ich na swój kolejny
wyjazd z nami i zaoszczędź kolejne 5% ceny –doceniamy, że
jesteś naszym wiernym klientem!

Sprachcaffe Rodzina&Przyjaciele
Jeżeli wybierasz się na obóz z trójką znajomych lub z członkiem
rodziny, każdy uczestnik otrzyma 5% zniżki na wyjazd

Szkoła średnia

Przeżyj najlepiej swoje szkolne
doświadczenia podczas wspaniałego
programu SC szkoła średnia.
Katalog dostępny w wersji
anglojęzycznej.

GROUPS 2019

England
Malta
USA, Canada
Spain
Cuba, Mexico
France
Italy
Germany

L E A R N & T R AV E L W I T H YO U R P E E R S

DISCOVERING
STUDYING
EXPLORING

■

■

■

China

Dorośli
Sprachcaffe oferuje specjalne programy
nauki języka obcego dla dorosłych (18+)
z całego świata.
Zobacz katalog w języku polskim!

SINCE 1983 • 1 ORGANISATION • 7 LANGUAGES • 30 DESTINATIONS • COUNTLESS MEMORIES…

Cennik grupowy

Podróżujesz w grupie? Sprachcaffe oferuje
kursy językowe za granicą dla grup, które
mogą być dostosowane do Twoich potrzeb
i życzeń. Uczcie się razem za granicą.
Katalog dostępny w wersji anglojęzycznej.
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Au Pair
Jeśli lubisz podróżować
do obcych krajów, możesz teraz
doświadczyć go w bardzo szczególny sposób - jako au pair.
Katalog dostępny w wersji
anglojęzycznej.

2. Zmiana rezerwacji: Za wszelkie zmiany rezerwacji (np. data przyjazdu, zakwaterowania itp.) dokonane do 28 dni przed rozpoczęciem wyjazdu zostanie pobrana opłata dodatkowa w wysokości 240
PLN (w USA zgodnie z ACCET i lokalnymi przepisami stanowymi). Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, ale nie możemy zagwarantować uwzględnienia zmian. Przy zmianach zgłoszonych później, koszty
zmiany warunków mogą przekroczyć 240 PLN.
3. Rezygnacja: W przypadku rezygnacji z wyjazdu, klient zostanie obciążony następującą opłatą rezygnacyjną:
Świat
Kanada
USA
do 16 dni przed kursem

10%, max.: 1170 PLN

10%, max. 1085 PLN

Opłaty bezzwrotne, max 625-1120 PLN, w zależności od Stanu (koszt kuriera)

3 - 15 dni przed kursem

50%, max.: 2340 PLN

30%, max. 2170 PLN

Opłaty bezzwrotne, max 625-1120 PLN, w zależności od Stanu (koszt kuriera)

2 dni przed kursem

90%, max.:4680 PLN

30% max. 3100 PLN

po rozpoczęciu kursu

100%, max.: 5280 PLN

Opłaty bezzwrotne, max 625-1120 PLN, w zależności od Stanu (koszt kuriera)
+ 2 tyg. zakwaterowania
Zgodnie z zasadami ACCET i odpowiedniego stanu w U.S. lub Kanady + 2 tyg. zakwaterowania

Oferujemy dodatkowe ubezpieczenie od rezygnacji w wysokości 2% całkowitej wartości wyjazdu (minimum 240 PLN). Ubezpieczenie od rezygnacji musi zostać opłacone przy składaniu rezerwacji i dotyczy
wyłącznie rezygnacji z powodów zdrowotnych (wymagane pisemne potwierdzenie od lekarza). W rzadkich przypadkach, gdy nie ma możliwości utworzenia grupy ze względu na niewystarczającą liczbę
zgłoszeń na ten sam poziom zajęć, szkoła zapewni kurs o zmniejszonej liczbie lekcji w niewielkiej grupie (kurs standardowy = 12 lekcji / kurs intensywny = 18 lekcji lub kurs standardowy + 3 lekcje indywidualne). Minimalna liczba kursantów to 4 osoby. W rzadkich przypadkach, które zmusiłyby szkołę do anulacji, zwrócimy Klientowi wszystkie opłaty wniesione za usługi Sprachcaffe Languages PLUS. .
4. Wiza: Aby otrzymać list potwierdzający przyjęcie do szkoły (Letter of Acceptance) wymagany przez ambasadę do celu wydania wizy, należy wpłacić 40% całkowitej wartości wraz z bezzwrotną opłatą
dodatkową w wysokości. 220 PLN (w USA i Kanadzie opłata ta jest wliczona w opłaty rejestracyjne); może być wymagana bezzwrotna opłata za wysyłkę. W przypadku odmowy wydania wizy, aby otrzymać
pełen zwrot za wyjazd pomniejszony o opłaty dodatkowe, wymagane jest przedstawienie listu odmownego z ambasady, najpóźniej 15 dni przed wyjazdem. Po tym terminie uznajemy uczestnictwo w
kursie jako potwierdzone i będą pobierane normalne opłaty za rezygnację/zmianę rezerwacji. W przypadku, gdy wiza nie zostanie wydana na 16 dni przed terminem wyjazdu, zdecydowanie zalecamy
przesunięcie wyjazdu. W takim przypadku nie będzie pobrana opłata za pierwszą zmianę rezerwacji.
5. Akceptowane formy płatności: Przelewem bankowym: numer konta bankowego będzie podany na rachunku. Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu. Opłaty bankowe za przelew ponosi
wpłacający. Kartą kredytową: Po zgłoszeniu chęci płatności kartą wyślemy odpowiedni formularz. Należy go wypełnić, podając nazwę i numer karty, datę ważności oraz podpis. Za płatność kartą pobierana
jest opłata dodatkowa w wysokości 2% wartości transakcji.
6. Ubezpieczenie: Za jakiekolwiek wypadki, choroby, utraty dóbr osobistych czy zmiany w stanie zdrowia kursanta powstałe przed lub podczas kursu nie ponosi odpowiedzialności ani agent, ani organizator wyjazdu, ani szkoła. Dlatego zdecydowanie zalecamy wykupienie ubezpieczenia podróżnego (w tym: KL, OC, NW, Deportacja: podstawowa ochrona od 5,70 PLN od od osoby dziennie plus koszt
obsługi w wys. 57 PLN).
7. Odpowiedzialność: Rodzice osób niepełnoletnich zgadzają się, że ani Sprachcaffe Languages PLUS, ani rodziny goszczące nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone przez dziecko szkody czy
problemy spowodowane nieumyślnie lub umyślnie przez nieletnich kursantów podczas pobytu. Rodzice i niepełnoletnie dzieci uznają i akceptują prawo oraz zwyczaje panujące w odwiedzanym kraju.
8. Prawa do wizerunku i materiałów filmowych: Zgadzając się z naszymi ogólnymi warunkami rezerwacji, Klient akceptuje, że Sprachcaffe Languages Plus ma prawo do wykorzystywania zdjęć,
filmów oraz nagrań dźwiękowych, które powstały podczas kursu językowego. Materiał ten może zostać bezpłatnie wykorzystany przez nas do celów promocyjnych bez potrzeby dodatkowego zezwolenia
od Klienta. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: info.polska@sprachcaffe.com.
9. Wyłączenie odpowiedzialności: Wszystkie informacje tu podane są prawdziwe w momencie ich publikacji, jednak ich treść może być aktualizowana. Rezerwujemy sobie prawo do odmowy
przyjęcia bądź wydalenia ucznia ze szkoły / zakwaterowania bez zwrotu kosztów z powodu złego zachowania lub niezadowalającej frekwencji. Szkoła oczekuje, że uczeń będzie przestrzegał ustalonych
zasad. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i poprawek.
10. Operatorem wyjazdów edukacyjnych jest firma SCIH Limited z siedzibą w Pembroke na Malcie. Oficjalnym reprezentantem SCIH Limited w Polsce jest Sprachcaffe Languages Plus Polska sp. z o. o.

DANE OSOBOWE

Nazwisko:

Formularz rezerwacyjny
SZCZEGÓŁY PODRÓŻNE
Wiza:

Imię:

Nr paszportu:

Płeć:

K M Data urodzenia:

.

Warunki rezerwacji i rejestracja

1. Rezerwacja: Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zeskanować i odesłać go mailem pod adres: info.polska@sprachcaffe.com. Jednocześnie należy wpłacić zaliczkę w wysokości 20% kwoty
całkowitej. Odsyłając wypełniony i podpisany formularz rezerwacyjny, Klient zamawia zgłoszone usługi i zgadza się z warunkami rezerwacji. Po otrzymaniu od Klienta rezerwacji i zaliczki oraz akceptacji
przez szkołę wyślemy potwierdzenie zgłoszenia oraz rachunek. Informacje dodatkowe i adres zakwaterowania zostaną wysłane Klientowi po pełnej wpłacie, która musi nastąpić najpóźniej na cztery
tygodnie przed wyjazdem.

Potrzebuję dokumenty do otrzymania wizy

Kraj urodzenia:

.

Przyjazd:

Narodowość:
Adres
domowy:
Miejscowość:

Data przyjazdu:
Kod pocztowy

Transfer:

Tak
.

Nie Nr lotu:
.

Godz. przyjazdu:

:

Lotnisko wylotu:

Państwo:

Lotnisko przylotu:

Tel.:
Wyjazd:

Email:

Data przyjazdu:
KONTAKT ALARMOWY
Imię i nazwisko:

Transfer:
.

Tak

Nie Nr lotu:

.

:

Godz. przyjazdu:

Lotnisko wylotu:
Lotnisko przylotu:

Relacja:

Tel.:

O Sprachcaffe Languages Plus dowiedziałam / -em się z:

Email:

REZERWUJĘ NASTĘPUJĄCY KURS
Miejsce:
Data podróży:

.

od:

.

.

do:

.

Zakwaterowanie:

Bez zakwaterowania

Alternatywne zakw.:

Palący?
od:

.

.

do:

.

.

KALKULACJA (wypełnia doradca)
Cena podstawowa
+ Ubezpieczenie od rezygnaji (2%, minimum 240 PLN)

,-

+ Dodatkowy Fun Pack - rozszerzone animacje

,-

+ Dopłata do kursu intensywnego

,-

+ Ubezpieczenie

,-

Specjalne prośby:

+ Letter of acceptance do wniosku wizowego

Dieta/ alergie:

= Suma

,,-

Wyżywienie:

pok. 2-os.:

pok. 1-os.:

Kurs:
tyg.
Poziom:

Począt. A0

lekcji/tydz.
Podst. A1

Multi-Pakiet

Program Szkoła Średnia

Niższy średniozaawansowany A2

Wyższy średniozaawansowany B2

Zaawansowany C1

Średniozaawansowany B1
Akademicki C2

Zapoznałam/ -em się z warunkami rezerwacji i akceptuję je

Data:

.

.

Podpis rodzica
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