
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Andaluzja to największy hiszpański region pełen gorącego słońca, flamenco, korridy i fiesty. Będąc na miejscu wyraźnie odczuwa się tysiąclecia bujnej 
historii, gdzie kultura hiszpańska miesza się z arabską. Dzięki zróżnicowanemu terenowi i obfitej roślinności południe Hiszpanii słynie również z 
pięknego krajobrazu. Pełna ruchu Sewilla jest największą prowincją Andaluzji, a miasto Sewilla jest nie tylko stolicą samej prowincji, ale też całego 
regionu. Andaluzja nazywana jest "biegunem ciepła" Hiszpanii ponieważ słynie z najwyższych temperatur. Temperaturę dodatkowo podnoszą hucznie 
obchodzone i sławne na całym świecie hiszpańskie święta: Semana Santa (Wielki Tydzień) i Feria de Abril (kwietniowy festyn flamenco i walki byków), 
podczas których ulice wypełniają się muzyką, kwiatami i magiczną wonią kadzideł. Realizacja projektu stwarza możliwości aktywnego kontaktu z 
językiem hiszpańskim, podnosząc umiejętności językowe uczestników i dając im możliwość kontaktu z młodzieżą, dzięki hospitacji szkoły. 

 

 

PROGRAM: 

DZIEŃ 1: Zbiórka na lotnisku. Przelot do Malagi. Transfer  
do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu***, czas na odpoczynek, spotkanie 
organizacyjne, omówienie programu, rozdanie zeszytów edukacyjnych, 
wprowadzenie do zajęć.  
DZIEŃ 2: Śniadanie. Projekt w Maladze – w programie m.in. zabytkowa 
Alcazaba (ruiny twierdzy) (z zewn.), zamek Gibralfaro, Katedra (z zewn.), 
która miała mieć pierwotnie dwie wieże, jednak jednej z nich nigdy  
nie ukończono, przez co nazywana jest żartobliwie "jednoręką", Muzeum 
Corridy. Stara część miasta przepełniona jest klimatycznymi restauracjami  
i barami tapas. To właśnie w Maladze urodził się Pablo Picasso, wybitny 
hiszpański malarz, rzeźbiarz, grafik i ceramik - zadania językowe. Obiadokolacja 
DZIEŃ 3: Śniadanie. Projekt w Torremolinos - jednym z większych miasteczek 
turystycznych w Andaluzji, projekt w Fuengirola - kurort turystyczny na Costa 
del Sol słynący z długiej plaży i średniowiecznej fortecy Maurów. 
DZIEŃ 4: Śniadanie. Możliwość realizacji hospitacji szkoły, zadań językowych, 
w miejscowości, w której mieści się szkoła lub innym atrakcyjnym miejscu 
znajdującym się w jej pobliżu albo projekt na miejscu - warsztaty językowe i 
realizacja wybranego programu edukacyjnego. Obiadokolacja. Podsumowanie 
zadań językowych.   
DZIEŃ 5: Śniadanie. Fakultet w Granadzie - klimatycznym andaluzyjskim 
mieście łączyącym charakterystyczny hiszpański klimat z pięknymi ośnieżonymi 
szczytami Sierra Nevada, możliwość zwiedzania Alhambry - najbardziej 
znanego zespołu pałacowego budownictwa arabskiego w Europie, pochodzący 
z XIII-XIV wieku. 
DZIEŃ 6: Dzień spędzony na miejscu (spacer po okolicy, zadania językowe, 
korzystanie z atrakcji w hotelu) lub Fakultet w Sewilli – Girlanda, dzwonnica 
katedry (z zewn.), Złota Wieża Alcazar – Zamek królewski (z zewn.), Katedra 
Najświętszej Maryi Panny (z zewn.), budynek Ratusza, Giełda, Plaza  
de España, Plaza de toros (z zewn.) – jedna z najważniejszych aren korridy, 
którą Bizet wybrał na miejsce finałowej sceny opery Carmen - zadania językowe. 
Obiadokolacja i podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 7: Dzień spędzony na miejscu lub Fakultet na Gibraltarze. Jest  
to ostatnia kolonia w Europie, administracyjnie należąca do Wielkiej Brytanii. 
Pod względem powierzchni należy do jednych z najmniejszych terytoriów świata, 
w programie m.in. Mainstreet – główna, handlowa ulica na Gibraltarze  
z charakterystycznymi brytyjskimi, czerwonymi budkami. Obiadokolacja 
DZIEŃ 8: Wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko, wylot do Polski. 

 

 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE DO WYBORU: 

 Rozwój malarstwa hiszpańskiego od średniowiecza do XX wieku; 

 Sport jako kapitał społeczny w Hiszpanii; 

 Różnice kulturowe pomiędzy poszczególnymi regionami Hiszpanii; 

 Korrida – sport czy sztuka zabijania? 

 Czystość formy architektonicznej na przykładzie architektury europejskiej 
w Hiszpanii.  
 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

 przelot i lokalny transport; 

 kierownik projektu z ramienia ECM; 

 opieka nauczycieli z ramienia szkoły; 

 zakwaterowanie w hotelu***; 

 wyżywienie - 2 posiłki dziennie (według programu); 

 bagaż podręczny; 

 zajęcia językowe – realizacja konkretnych projektów; 

 zeszyty ćwiczeń i zadania językowe przygotowane indywidualnie 
dla każdej szkoły; 

 program zajęć obejmujący cały dzień; 

 ubezpieczenie NNW i KL. 

 
DODATKOWO PŁATNE: 

 koszt pakietów dodatkowych, wejść i hospitacji szkoły; 

 depozyt 80 zł/os. (depozyt jest zwracany w przypadku 
niestwierdzenia uszkodzeń w hotelu i w autokarze); 

 bagaż rejestrowany;  
 możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – 229 zł/os. 

 
NIEZBĘDNE RZECZY: 

 paszport lub dowód osobisty;  
 karta EKUZ realizowana przez NFZ. 

 
CENA PROJEKTU: 

Kwiecień, czerwiec, wakacje, październik                                   2299 ZŁ                                 

Maj, wrzesień                                                                               2399 ZŁ 

     
+ dla chętnych poniższy pakiet: 
 
PAKIET 1 – Fakultet w Sewilli, Fakultet w Granadzie – zwiedzanie 
Alhambry – 65 EUR/os. 
PAKIET 2 – Fakultet w Sewilli, Fakultet w Granadzie – zwiedzanie 
Alhambry, Fakultet na Gibraltarze – 95 EUR/os. 
PAKIET „SZKOŁA” - przygotowanie i realizacja hospitacji szkoły, zadania 
językowe w miejscowości, w której mieści się szkoła lub innym atrakcyjnym 
miejscu znajdującym się w jej pobliżu – 20 EUR/os. 
 

 
 
 
 

ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany 
poszczególnych punktów programu edukacyjno-językowego. 

 

ANDALUZJA – SAMOLOTEM  
PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY 

Projekt samodzielny: 
od 36 uczniów + 3 nauczycieli 

Projekt łączony: 
od 20 uczniów + 2 nauczycieli 
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