
Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w Montréalu
Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
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Przyjazd

Test poziomujący i 
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

Lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie, 
czytanie i pisanie 

 
 
 
 
 
 
 

Wycieczka 
do Ottawy 

lub 
wyjazd 
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Zwiedzanie szkoły 
i wycieczka po okolicy

Relaks w Ogrodzie 
Botanicznym

Zajęcia sportowe 
w pobliskim parku: 

W
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or

em Impreza powitalna: 
czas poznać innych 

kursantów 
i nauczycieli

Festiwal Jazzowy: 
Montreal jest znany 

z tego rodzaju muzyki. 
Stań się jego częścią!

Piknik Mont-Royal: 
zjedz przekąski 

i podziwiaj 
widok na miasto

Grillowanie: Świętuj 
piątkowy wieczór 

ze swoimi nowymi 
przyjaciółmi 

Montréal
Rozległe krajobrazy i 

różnorodność 

Witamy w Montrealu położonym 
na wyspach rozległej rzeki Saint 
Lawrance. 

Jako drugie co do wielkości mias-
to w Kanadzie, Montreal stanowi 
tygiel kulturowy i etniczny otoczo-
ny mniejszymi wyspami, z których 
każda ma swój niepowtarzalny 
charakter. 

Jego piękna architektura oferu-
je zabytkowe kościoły, takie jak 
zapierająca dech w piersiach Bazy-
lika 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, muzy-
cznych, czy artystycznych. Jest 
również znany jako najbez-
pieczniejsze miasto w Ameryce 
Północnej. 

Montreal zachwyca o każdej porze 
roku! 

Jedno miasto, 
dwa jęz yki do nauki
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2019 30.12. 6.1. 13.1. 20.1. 27.1.
maks. dł. w tyg. 5 4 3 2 1

Daty rozpoczęcia obozu

2018 7.1. 14.1. 21.1. 28.1. 18.3. 25.3. 1.4. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12. 8. 19.8. 26.8.
maks. dł. w tyg. 4 3 2 1 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4528,-2 TYGODNIE
od PLN

Angielski i  francuski w Kanadzie Montréal  Wiek 14-21

Kurs standardowy i intensywny
Kurs łączony (Angielski & Francuski 20+10) 
Szczegóły: strona 5. Poziom: A1-C1.

Wykwalifikowani opiekunowie. 
Szczegóły: strona 4.

Rodzina 
goszcząca:

a/aa

pełne wyżywienie, pakiet 
lunchowy

Rezydencja: aa 
pełne wyżywienie, pakiet 
lunchowy

Zajęcia sportowe, zwiedzanie, 
zakupy, wędrówki, kino, grill, pikniki, 
międzynarodowe imprezy i wiele innych 
atrakcji. 

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

Liczba wycieczek zależy od długości 
zarezerwowanego obozu. 
Szczegóły: strona 4. 

Zalecamy wykupienie dobrej jakości 
pakietu opieki medycznej. Możesz 
wykupić ubezpieczenie na własną rękę 
lub zrobić to na miejscu w szkole.

Dodatkowe opłaty PLN
Kurs intensywny / tydzień +192
Kurs łączony angielski/francuski / tydzień +192
Animacje rozszerzone/ tydzień +272
Custodianship Letter i Letter of Acceptance 
(dla uczniów poniżej 18 roku życia) +256

Usługa asysty dla nieletnich* (w jedną 
stronę) - oferujemy wyłącznie, jeśli jest 
wymagana przez linie lotnicze. 
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Sezon A 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca aa 2528 2000
Rodzina goszcząca a 2576 2048
Rezydencja aa 4192 3664

Sezon B 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca aa 2576 2048
Rodzina goszcząca a 2624 2096
Rezydencja aa 4240 3712

Sezon C 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca aa 2608 2080
Rodzina goszcząca a 2656 2128
Rezydencja aa 4272 3744

Montréal Cena pakietu w PLNNasza szkoła mieści się w centrum Mon-
trealu, na rogu ulic Sherbrooke i Crescent. Ta 
wyjątkowa lokalizacja sprawia, że większość 
atrakcji miasta jest na wyciągnięcie ręki. 

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. 

Rezydencja znajduje się niedaleko szkoły,            
a rodziny goszczące mieszkają ok. 30 – 45 
minut drogi transportem publicznym                       
od szkoły.

Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne w 2018r.: 30.03., 02.07., 03.09.; 2019r.: 01.01.
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W cenie: transfer z i na lotnisko, kurs standardowy, 
zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, 
animacje, wycieczka, opieka.
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