
MÁLAGA
Malaga leży nad Morzem 
Śródziemnym, w sercu pięknej        
i gorącej Andaluzji. To wspaniałe 
miasto pełne tradycyjnych 
hiszpańskich restauracji i anda-
luzyjską muzyką. 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 in-
nych ciekawych miejsc, takich jak 
Grenada, Sewilla, a nawet Maroko! 
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Hiszpania 
Kraj skąpany w słońcu

Motto naszej szkoły:
skuteczność i rozrywka

 Przykładowy program zajęć w czasie 7-dniowego pobytu w Maladze
Niedziela Poniedziałek Wtorek  Środa Czwartek Piątek Sobota

Do 
południa

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

Lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie 
i czytanie, pisanie

Lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie 
i czytanie, pisanie

Lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie 
i czytanie, pisanie

Lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie 
i czytanie, pisanie

Po 
południu Przyjazd Zwiedzanie szkoły 

i wycieczka po okolicy

Muzeum Picassa: 
Odwiedź miejsce 
urodzin słynnego 

malarza 

Siatkówka plażowa

Zamek Gibralfaro: 
Wizyta w starym 

arabskim zamku. Pięk-
ny widok na miasto

Quiz o Maladze 
i konkurs 

fotograficzny
Wyjazd

Wieczorem
Przyjęcie powitalne: 

poznaj swoich 
kolegów i nauczycieli

Kurs Flamenco: 
Naucz się andalu-  

zyjskiego tańca

Wieczór filmowy: 
sprawdź swój 

hiszpański  w kinie

Grill: spędź 
fantastyczny wieczór 

z przyjaciółmi

 



TERMINY I SEZONY
2017 2.4. 9.4. 4.6. 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 1.10. 8.10 15.10 22.10 29.10

maks. dł (w tyg.) 2 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Sezon B 1 tydz. + tydz.
Rodzina 
goszcząca  2475 2025

Rezydencja + 2520 2070

Sezon C 1 tydz. + tydz.
Rodzina 
goszcząca  2633 2183

Rezydencja + 3128 2678

Kurs standardowy i intensywny
Kurs standardowy: 20 lekcji / 1 tydz. 
Kurs intensywny: 30 lekcji / 1 tydz.
Szczegóły: strona 3. Poziom: A1-C1.

Wykwalifikowani opiekunowie. 
Szczegóły: strona 3.

Rodzina 
goszcząca: 

 
pełne wyżywienie, ciepły 
lunch (pakiet lunchowy na 
wycieczki).

Rezydencja: + 
pełne wyżywienie, ciepły 
lunch (pakiet lunchowy na 
wycieczki).

Sport, grillowanie, zwiedzanie, zajęcia 
na plaży, muzea, rejsy statkiem, kino, 
tapas, karaoke i wiele innych atrakcji.  

Liczba wycieczek zależy od długości 
zarezerwowanego obozu. 
Szczegóły: strona 3.

Zarezerwuj przylot i wylot z lotniska 
Málaga International Airport (AGP)       
w godz. 9-21.

Nasza szkoła to typowo andaluzyjska willa 
w tętniącej życiem dzielnicy Pedregalejo, 
położonej w odległości krótkiego spaceru 
od plaży i około 2 kilometry od centrum 
miasta. Na wybrzeżu jest mnóstwo mod-
nych klubów i tradycyjnych restauracji 
serwujących owoce morza, dzięki czemu 
każdy turysta znajdzie coś dla siebie                                                                    
w tym znanym z dobrego jedzenia i wy-
jątkowej gościnności mieście.

Kursanci są też mile widziani w naszym 
szkolnym klubie przy plaży, “La Tortuga”. 
Szkoła stanowi dobry punkt wypadowy 
na wycieczki po okolicy, tuż obok znajdu-
je się przystanek autobusowy.  

Podczas pobytu na obozie możesz mie- 
szkać u przyjaznych rodzin goszczących 
lub w rezydencji. Od większości naszych 
rodzin do szkoły można dojść pieszo.        
Z rezydencji do szkoły dojedziesz komu-
nikacją miejską w 20 minut. 

Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne: 

2017 r.: 14.04., 15.08., 8.09.

DODATKOWE OPŁATY w PLN

Dopłata za kurs intensywny / tydzień 225

Dopłata za intensywny program zajęć 
dodatkowych / tydzień 270

Usługa asysty dla nieletnich (w jedną 
stronę) - wyłącznie, jeśli jest wymagana 
przez linie lotnicze. 

675
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MÁLAGA Cena pakietu w PLN
Sezon A 1 tydz. + tydz.

Rodzina 
goszcząca  2363 1913

Rezydencja + 2408 1958

4 275,-2 TYGODNIE
od PLN

W cenie: transfer z i na lotnisko, kurs              
standardowy, zakwaterowanie z pełnym 
wyżywieniem, program zajęć dodatkowych, 
wycieczka, opieka.


