
 
Celem projektu edukacyjno-językowego jest poznanie kultury, historii, architektury i obyczajów mieszkańców Portugalii, które uczniowie będą zgłębiać dzięki 
zadaniom edukacyjnym podczas spacerów ulicami Porto, Bragi i Guimaraes. Uczestnicy projektu za pomocą różnego rodzaju zadań językowych będą też 
mieli okazję do przełamania bariery językowej i porozumiewania się w języku angielskim z Portugalczykami.  
Porto, wyjątkowo malownicze miasto, położone nad samym oceanem, które posiada wyjątkową atmosferę i można je odkrywać w nieskończoność. Każda 
dzielnica jest inna, a każde miejsce posiada niepowtarzalną historię i architekturę. Braga to centrum duchowe i kościelna stolica kraju, gdzie odbywają się 
najbarwniejsze uroczystości religijne. Guimaraes, położone wśród łagodnych wzgórz jest kolebką narodu i pierwszą stolicą Portugalii, która urzeka swym 
starożytnym Starym Miastem.  

 
PROGRAM   

DZIEŃ 1 Zbiórka na lotnisku. Wylot do Portugalii. Przejazd do ośrodka 
wynajętym autokarem. Zakwaterowanie w ośrodku, odpoczynek po 
podróży. Spotkanie organizacyjne - omówienie programu, rozdanie 
zeszytów edukacyjnych, wprowadzenie do zadań językowych. 
Obiadokolacja. 
DZIEŃ 2 Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Porto, 
mieście niezwykłym i pełnym kontrastów, malowniczo położonym na 
wzgórzu nad rzeką Duero. Poznawanie architektury portugalskiej: 
kościół św. Franciszka, Kościół Karmelitów, Katedra Se, dworzec 
São Bento, Most Eiffel’a. Historia Porto w pigułce podczas spaceru po 
zabytkowej dzielnicy Riberia wpisanej na listę UNESCO. Wizyta w jednej 
z najpiękniejszych zabytkowych księgarni świata – Lello, ważnej dla 
literatury, jako tzw. Księgarnia Harrego Pottera – zadania językowe. 
Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): rejs statkiem po rzece 
Duero, przejazd kolejką linową. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań 
językowych. 
DZIEŃ 3 Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów.  Projekt w Bradze, 
głównym ośrodku religijnym i dawnym ośrodku handlowym, nazywanym 
portugalskim Rzymem. Projekt w wielokrotnie przebudowywanej i 
bogatej stylowo katedry. Spacer po zabytkowym centrum, poznawanie 
architektonicznych perełek miasta, barokowe rezydencje, ratusz, pałac 
arcybiskupów – zadania językowe. Przejazd do najwspanialszego 
sanktuarium Portugalii – Bom Jesus Do Monte, świątynia położona na 
zboczu wzgórza, do której prowadzą wspaniałe barokowe schody i 
Święta Droga. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 4 Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Możliwość realizacji 
hospitacji szkoły, realizacja zadań językowych w Porto/Bradze lub 
warsztaty językowe i realizacja programu edukacyjnego. 
Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych. 
DZIEŃ 5 Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Warsztaty językowe 
i realizacja programu edukacyjnego. Możliwość realizacji fakultetu w 
Guimaraes i okolicznych miejscowościach. Podróż w czasie do 
pierwszej stolicy Portugalii. Guimaraes uchodzi za kolebkę narodu 
portugalskiego. Zadania językowe podczas spaceru wąskimi uliczkami 
średniowiecznego Starego Miasta, wizyta w zamku i starym klasztorze. 
Przejazd do pamiętającego epokę żelaza Citania de Briteiros, jednego 
z najbardziej imponujących stanowisk archeologicznych w Portugalii. 
Projekt w malowniczym miasteczku Amarante. Hospitacja szkoły. 
Zadania edukacyjne i językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań 
językowych. 
DZIEŃ 6 Śniadanie. Rozdanie lunch pakietów. Wykwaterowanie, 
przejazd na lotnisko wynajętym autokarem, wylot do Polski. Przylot do 
Polski. 
 
 
 
 

 
 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:  

• 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. 
DODATKOWO PŁATNE: 

• koszt programów lokalnych, 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 
229 zł/os; 

• możliwość wykupienia bagażu rejestrowanego. 
NIEZBĘDNE RZECZY: 

• paszport lub dowód osobisty, 

• karta EKUZ wydawana przez NFZ. 
 
CENY PROJEKTU wg pakietów:  

WIZYTA                        2299 ZŁ 

WYMIANA      2599 ZŁ 

WYMIANA+     2899 ZŁ 

 

 
PROGRAM LOKALNY 
 
Księgarnia Lello, Katedra Se i Kościół św. Franciszka, kolejka linowa w 
Porto, katedra w Bradze, przygotowanie i realizacja hospitacji szkoły, 
zadania językowe w miejscowości, w której mieści się szkoła lub innym  
atrakcyjnym miejscu znajdującym się w jej pobliżu – 75 EUR/os. 
 
ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany poszczególnych punktów 
programu edukacyjno-językowego. 

 
 

PROGRAM Z JĘZYKIEM 
ANGIELSKIM 

PÓŁNOCNA PORTUGALIA 
PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY 

Projekt samodzielny: 

 od 36 uczniów + 3 nauczycieli 

Projekt łączony: 

od 20 uczniów + 2 nauczycieli 

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


