
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na eksplorację językową w regionie Andaluzji. Hiszpańsko „DE PE A PA”, to szansa podniesienia kompetencji językowych w kontakcie z żywym językiem,  
w integracji z rówieśnikami, w rytmie flamenco, poprzez proponowane warsztaty tematyczne i odkrywanie ciekawych miejsc. Andaluzja to region pełen gorącego słońca,  
a w nim zapisana burzliwa historia, mieszanina kultur i temperamentów. Już nie Europa, jeszcze nie Afryka. Tutaj kultura hiszpańska miesza się z arabską. Dzięki 
zróżnicowanemu terenowi i obfitej roślinności południe Hiszpanii słynie z pięknego krajobrazu. Ślady tradycji, tajemnice i smaki regionu białych pueblos i dużych ośrodków 
miejskich. Daj się porwać już dziś!  

 
PROGRAM: 
DZIEŃ 1: Zbiórka na lotnisku. Przelot do Malagi 
Transfer do hotelu*** Zakwaterowanie. Obiadokolacja.  
Spotkanie organizacyjne i omówienie programu. 
DZIEŃ 2: Śniadanie. 
Projekt w Maladze - stare miasto - zabytkowa Alcazaba (ruiny twierdzy  
z czasów dominacji władców arabskich) (z zewn.), zamek Gibralfaro, z zewnątrz 
Katedra „La Manita” ("jednoręka"), Kościół Jana Chrzciciela, Mercado de 
Atarazanas, Plac Konstytucji, Starówka z klimatycznymi restauracjami i barami 
tapas, których będzie można posmakować w czasie wolnym. W Maladze urodził 
się Pablo Picasso, wybitny hiszpański malarz, rzeźbiarz, grafik i ceramik. 
Opcjonalnie możliwość zwiedzania Muzuem Picassa w Maladze. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Podsumowanie dnia połączone z ćwiczeniami 
językowymi.  
DZIEŃ 3: Śniadanie.  
Hospitacja szkoły hiszpańskiej.  
Projekt w miejscowości gdzie znajduje się szkoła. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Podsumowanie dnia połączone z ćwiczeniami 
językowymi. 
DZIEŃ 4: Śniadanie.  
Projekt w Granadzie - klimatycznym andaluzyjskim mieście łączyącym 
charakterystyczny hiszpański klimat z ośnieżonymi szczytami Sierra Nevada, 
projekt kulturowy w Alhambra, ogrody królewskie i Generalife – w najbardziej 

znanym zespole pałacowym budownictwa arabskiego w Europie, pochodzący 
z XIII-XIV wieku. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja.  
Podsumowanie dnia połączone z ćwiczeniami językowymi. 
DZIEŃ 5: Śniadanie. 
Hospitacja szkoły hiszpańskiej.  
Projekt w miejscowości gdzie znajduje się szkoła. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja.  
Podsumowanie dnia połączone z ćwiczeniami językowymi. 
DZIEŃ 6: Śniadanie.  
Projekt w Cordobie. Zajęcia językowe na starym mieście, Katedra 
„Mezquita”, osobliwości miasta (z zewnątrz) 
DZIEŃ 7: Śniadanie. 
Realizacja zadań językowych na miejscu.  
Obiadokolacja. Podsumowanie dnia połączone z ćwiczeniami językowymi. 
DZIEŃ 8: Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu.  
Projekt w Sewilli. Plaza de España, wzdłuż rzeki Gwadalkiwir, Złota Wieża 
Alcazar, Girlanda, Katedra Najświętszej Maryi Panny,  
Zadania językowe na starym mieście. 
Transfer na lotnisko i wylot do Polski 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*FAKULTET – w programie można zrealizować dodatkowo Projekt w Gibraltarze – w przypadku wyboru, dodatkowa opłata 40 euro 
ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany poszczególnych punktów programu.  
 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• przelot i lokalny transport; 

• koordynacja kierownika z ramienia ECM 

• zakwaterowanie w hotelu***; 

• wyżywienie - 2 posiłki dziennie (według programu); 

• bagaż podręczny; 

• realizacja programu, fakultetów i szkoleń 

• ubezpieczenie NNW i KL. 
DODATKOWO PŁATNE: 

• koszt pakietów dodatkowych, wejść i szkoleń / warsztatów; 

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

• bagaż rejestrowany; 

• możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji 
NIEZBĘDNE RZECZY: 

• paszport lub dowód osobisty; 

• karta EKUZ realizowana przez NFZ. 
 

CENA PROJEKTU: wrzesień, październik 2019 – 2349 PLN + 115 EURO za pakiet wejść. 
W pakiecie wejść dodatkowym planowane są hospitacja szkoły, dydaktyczne realizacje w Muzeum Picasso, Alcazabie i 
zamku w Maladze, w zespole pałacowym Alhambra, Katedrze i wieży Giralda w Sevilli, Mezquita w Cordobie.

 

Język angielski 

8 dni w Andaluzji - JESIEŃ 2019  

„ANDALUZJA BEZ TAJEMNIC”  

EUROPEJSKIE CENTRUM MŁODZIEŻY – PROJEKT EDUKACYJNO - JĘZYKOWY 

ul. Zakładowa 147A, 92-402 Łódź Telefon: 042 617 13 88 www.ecm.edu.pl 
 

Koszt Projektu: 
2349 PLN + 115 EURO  

za pakiet wejść dodatkowych 

http://www.ecm.edu.pl/

