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Na energetyczny początek wakacji w Katalonii, z pasją do poznawania nowych miejsc i ludzi, z nauką w formie gier i ćwiczeń, w kontakcie z młodzieżą z Hiszpanii, to świetna 
propozycja eksploracji regionu Katalonii i lokalnej kultury. To doskonała okazja na przełamywanie barier komunikacyjnych w języku obcym, w środowisku wielokulturowym. 
Konwersacje i zadania językowe pozwolą na poszerzenie słownictwa, podniesienie kompetencji i swobodę w komunikacji i umiejętności współpracy w grupie.  
Chcąc poznać Hiszpanię warto zacząć od Katalonii – spróbować doskonałej hiszpańskiej kuchni, zatrzymać się przy wspaniałej architekturze miast, odpocząć na Costa Brava, 
a wszystko w języku angielskim lub hiszpańskim..  

 

PROGRAM 

 
Dzień 1: Zbiórka na lotnisku. Przelot do Barcelona El Prat. 
Transfer do hotelu *** na Costa Brava.  
Zakwaterowanie. 
Dzień 2: Śniadanie.  
Spotkanie organizacyjne. Omówienie programu i proponowanych 
zajęć. Czas na miejscu.  
Obiad. 
Projekt w Barcelonie – stolicy Katalonii – Park Guell, Plac 
Hiszpański, wzgórze Monjuic, wioska olimpijska na terenach której 
w 1992r. odbywały się Igrzyska Olimpijskie, Pokaz fontann 
(opcjonalnie). 
Dzień 3: Śniadanie. Hospitacja szkoły hiszpańskiej (opcjonalnie) 
Projekt w Blanes – jednym z najsłynniejszych kurortów na Costa 
Brava, mieście z jedną z najdłuższych plaż oraz dwoma ogrodami 
botanicznymi, w którym znajduje się ponad 7000 gatunków kwiatów 
(wizyta w ogrodzie botanicznym Marimurtra opcjonalnie).  Projekt w 
Tossa de Mar – malowniczym miasteczku na wybrzeżu -  wejście 
na wzgórze, gdzie znajdują się ruiny średniowiecznego zamku oraz 
pomnik Avy Gardner, słynnej aktorki i żony Franka Sinatry, zadania 
językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
Dzień 4: Projekt w Gironie, mieście o jednej z najlepiej 
zachowanych średniowiecznych starówek w Hiszpanii. Mury starego 
miasta, Katedra ( z zewn.), Bazylika Św Feliksa (z zewn), most 
Eiffela, Plac Niepodległości.  
Projekt w średniowiecznym Besalu. 
Zadania językowe. 
Powrót do ośrodka. Podsumowanie dnia i zadań językowych.  
Obiadokolacja. 
Dzień 5: Projekt w Barcelonie – Architektura Antoni Gaudiego - 
Sagrada Familia (z zew.), La Pedrera (z zewn.), Batllom Mila  
(z zew.), Passaige de Gracia, Plaza Catalunya, Las Ramblas, 
rynek La Boquera, Dzielnica Gotycka, Pomnik Kolumba, Rambla 
del Mar, zadania językowe.  
Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
Dzień  6 Wykwaterowanie, czas na miejscu, transfer na lotnisko, 
przylot do Polski. 
 
 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

 przelot i lokalny transfer; 

 kierownik projektu z ramienia ECM; 

 opieka nauczycieli z ramienia szkoły; 

 zakwaterowanie w hotelu***; 

 wyżywienie – 2 posiłki dziennie (zgodnie z 
programem); 

 zajęcia językowe – realizacja konkretnych projektów; 

 zeszyty ćwiczeń i zadania językowe przygotowane indywidualnie dla 
każdej szkoły; 

 bogaty program zajęć obejmujący  cały dzień; 

 ubezpieczenie NNW i KL; 

 bagaż podręczny. 

  
DODATKOWO PŁATNE 

 
 koszt pakietów dodatkowych, wejść i hospitacji szkoły; 

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

 możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – od 210 PLN/os. 

 możliwość wykupienia bagażu rejestrowanego. 

 
NIEZBĘDNE RZECZY 

 paszport lub dowód osobisty, 

 karta EKUZ realizowana przez NFZ 

 
 

CENA PROJEKTU  
 

CZERWIEC 2019    2099 ZŁ 

 
 
PAKIET WEJŚĆ DO MUZEÓW I TRANSFER DO ODWIEDZANYCH MIEJSC  – 

katedra w Gironie, Bazylika Św. Feliksa w Gironie, Park Guell, 
Sagrada Familia – wizyta dydaktyczna, Nocny Pokaz Fontann w 

Barcelonie, Ogród Botaniczny Marimurtra w Blanes -  80 EUR/os. 
 

 

+ / - 4 dni. Decyduje dostępność lotów.  
 

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

 

 

Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 

LUB HISZPAŃSKIM 

22 – 27 czerwca 

2019 
 Projekt  samodzielny: 

od 36 uczniów + 3 nauczycieli 

Projekt łączony: 

od 20 uczniów + 2 nauczycieli 

 
 

EDUKACYJNE WAKACJE  
W KATALONII  

 


