EUROPEJSKIE CENTRUM MŁODZIEŻY – PROJEKT EDUKACYJNO - JĘZYKOWY

Wizyty edukacyjne

7 dni w Andaluzji

Gry językowe
Integracja

CENA 2240 PLN +
MALAGA

CORDOBA

120 €
BARCELONA

SEVILLA

GRANADA+ALHAMBRA

„ANDALUZJA BEZ TAJEMNIC”
Celem projektu edukacyjno-językowego jest zanurzenie się w klimacie południowej Hiszpanii, jeszcze w Europie a jakby
w Afryce. To szansa na poznanie kultury i obyczajów mieszkańców Andaluzji. Uczestnicy projektu za pomocą różnego
rodzaju zadań językowych będą ćwiczyć kompetencje komunikacyjne w środowisku międzynarodowym. Zakwaterowanie
na wybrzeżu Costa del Sol jest gwarancją wyjątkowej atmosfery śródziemnomorskiej. Odrywanie osobliwości regionu,
Malagi, Cordoby, Sewilli, jak i opcjonalny wyjazd do Granady z perłą architektoniczną Alhambra, to trzeba zobaczyć! Region pełen gorącego
słońca, a w nim zapisana burzliwa historia, mieszanina kultur i temperamentów. Już nie Europa, jeszcze nie Afryka. Kultura hiszpańska
miesza się z arabską. Ślady tradycji, tajemnice i smaki regionu białych pueblos i dużych ośrodków miejskich. Realizacja w języku
hiszpańskim, angielskim lub dwujęzycznie.

PROGRAM:
DZIEŃ 1 Zbiórka na lotnisku. Wylot do Hiszpanii. Transfer do centrum miasta. Popołudniowy Projekt w Sewilli – Plac
Hiszpański, z kompleksem architektonicznym pozostałym po światowej wystawie, park Marii Luizy, historia rzeki Guadalquivir,
Złota Wieża (z zewn.), archiwum de los Indios (z zewn.), Katedra Najświętszej Maryi Panny, zakrystia i Kaplica Kolegialna
el Salvador, dzwonnica katedry Giralda, Zamek Królewski Alcazar (opcjonalnie). Realizacja zadań językowych. Transfer do
ośrodka. Zakwaterowanie w hotelu***. Obiadokolacja. Spotkanie organizacyjne, wprowadzenie do zadań językowych.
DZIEŃ 2 Śniadanie. Hospitacja szkoły hiszpańskiej, w jednej z pobliskich miejscowości, wraz z poznaniem danej miejscowości.
Popołudniowy projekt na miejscu. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Podsumowanie dnia połączone z ćwiczeniami językowymi.
DZIEŃ 3 Śniadanie, Projekt w Granadzie* - klimatycznym andaluzyjskim mieście łączącym charakterystyczny hiszpański
klimat z pięknymi ośnieżonymi szczytami Sierra Nevada, zwiedzanie Alhambry, ogrodów królewskich i Generalife najbardziej znanego zespołu pałacowego budownictwa arabskiego w Europie, pochodzący z XIII-XIV wieku.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Podsumowanie dnia połączone z ćwiczeniami językowymi.
DZIEŃ 4 Śniadanie, Projekt na miejscu. Gry integracyjne i zajęcia tematyczne w języku obcym. Obiadokolacja.
DZIEŃ 5 Śniadanie, Projekt w Cordobie. Most z okresu Imperium Rzymskiego, stanowiący dawną bramę miasta. Dzielnica
Juderia, tętniąca życiem od X do XV wieku, Calleja de las Flores czyli malownicza uliczka prowadząca do Katedry Mezquita.
Plac Corredera, jedyny w Andaluzji plac na planie prostokąta z pobliskim Mercado de Sánchez Peña. Realizacja zadań
językowych. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Podsumowanie dnia.
DZIEŃ 6 Śniadanie, Projekt na miejscu.
*Opcjonalnie realizacja edukacyjnego programu w głąb Andaluzji – skalne miasta Ronda i Setenil de las Bodegas, Park
Skalny EL CAMINITO DEL REY (40euro).
DZIEŃ 7 Śniadanie. Wykwaterowanie z ośrodka. Transfer do Malagi. Projekt w Maladze - spacer po starym mieście 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 (lokalne przekąski), których będzie można posmakować w czasie wolnym.
W Maladze urodził się Pablo Picasso, wybitny hiszpański malarz, rzeźbiarz, grafik i ceramik. Wizyta edukacyjna w Muzeum
Picassa w Maladze. Podsumowanie projektu. Transfer na lotnisko w Maladze, wylot do Polski.
ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany poszczególnych punktów programu edukacyjno-językowego.

CENA PROJEKTU: KWIECIEŃ 2020 – 7 dniowy projekt 2240 PLN + 120 EURO
(Dodatkową pozostaje opcja programu w RONDA, SETENIL i CAMINITO DEL REY – 40 euro)

EUROPEJSKIE CENTRUM MŁODZIEŻY – PROJEKT EDUKACYJNO - JĘZYKOWY
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:











DODATKOWO PŁATNE:

przelot i lokalny transport;
kierownik projektu z ramienia ECM;
opieka nauczyciela z ramienia szkoły;
zakwaterowanie w ośrodku;
wyżywienie – 2 posiłki dziennie (według programu);
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.






koszt pakietów dodatkowych, wejść i hospitacji szkoły,
depozyt 80 zł/os. (depozyt jest zwracany w przypadku
niestwierdzenia uszkodzeń w hotelu i w autokarze),
możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji od
209 zł/os;
możliwość wykupienia bagażu rejestrowanego.

NIEZBĘDNE RZECZY:



paszport lub dowód osobisty,
karta EKUZ wydawana przez NFZ.

OBOWIĄZKOWO PŁATNY PAKIET:
Katedra Najświętszej Maryi Panny (Sevilla), zakrystia i Kaplica Kolegialna el Salvador (Sevilla), dzwonnica katedry Giralda
(Sevilla), Katedra Mezquita (Cordoba), Zamek Gibralfaro (Malaga), Muzeum Picasso (Malaga), Alhambra (Granada) 120 euro/uczestnika.
PAKIETY OPCJONALNE DLA CHĘTNYCH:
PROJEKT W SKAŁACH ANDALUZJI – RONDA, SETENIL, EL CAMINITO DEL REY – w przypadku wyboru, dodatkowa
opłata 40 euro.

Deklaracja udziału w projekcie edukacyjnym w Hiszpanii
ANDALUZJA
kwiecień 2020

Ja, …………………………………… (imię/nazwisko rodzica) deklaruję chęć udziału
swojego dziecka …………………………………. (imię/nazwisko dziecka), klasa ……..
w projekcie edukacyjno-językowym, organizowanym przez Europejskie Centrum
Młodzieży.
Dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego:
Mail………………………………

Telefon……………………………………

Wyrażam zgodę na nieodwołane i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć
z wizerunkiem mojego dziecka, uczestniczącego w realizacji zagranicznego projektu edukacyjno-językowego bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji projektu.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.
926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka przez Europejskie Centrum Młodzieży
w związku z organizacją i realizacją zagranicznego projektu edukacyjno-językowego.

………………………………………………..
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

