WYCIECZKI SZKOLNE
rok szkolny 2018 /2019

Enjoy, learn & discover

Drogi
nauczycielu,
Zorganizuj
wycieczkę
Z nami!

Kursy Hiszpanskiego w
Hiszpanii

Alicante, Barcelona, Madryt, Malaga, Granada,
Salamanca, Sewilla, Walencja. Szkoły z
akredytacjami.

Wycieczki Jezykowe do
Hiszpanii
z Linguiter.
Wielka hiszpańska
przygoda!
Głównym celem naszych wycieczek językowych
jest motywowanie uczniów do nauki języka
hiszpańskiego. Chcemy uświadomić uczniom,
jak ważna jest nauka języka obcego. Znajomość
hiszpańskiego przydaje się podczas podróży,
pomaga w poznaniu innych ludzi, innych kultur
i innego świata. Nasze kursy hiszpańskiego są
prowadzone przez najlepszych specjalistów ELE,
w najlepszych szkołach - akredytowanych przez
Instituto Cervantes. Małe grupy, nowoczesna
metodologia

z

naciskiem

na

komunikację.

Nasze wycieczki to obcowanie z hiszpańskim
językiem i kulturą. Podróżuj! Ucz się! Baw się!

Zakwaterowanie u rodzin

Pokoje dwuosobowe, pełne wyżywienie,
sprawdzone domy, bardzo dobre warunki.

Program Kulturalny dla
wszystkich

Codziennie po kursie języka hiszpańskiego:
spacery po mieście, zwiedzanie, wyjścia do
muzeów, salsa, flamenco, gotowanie, karaoke,
konkursy, gry i zabawy...

¿Kto
podróżuje
z nami po
Hiszpanii?
Linguiter to
agencja językowa,
która organizuje
wycieczki językowe
dla szkół publicznych i prywatnych
z Polski i nie tylko..

Nasze
Organizujemy wycieczki
jezykowe, kulturalne i
rekreacyjne w Alicante,
Barcelonie, Granadzie,
Madrycie, Maladze,
Salamance, Sewilli i
Walencji.
Organizujemy kursy
językowe, obozy
wakacyjne, kolonie i
wycieczki szkolne w
Hiszpani dla dzieci i
młodzieży.
Specjalizujemy się w nauczaniu języka
hiszpańskiego, organizacji wymian
młodzieżowych, integracji polskiej i
hiszpańskiej kultury oraz organizujemy
europejskie programy dla nauczycieli
hiszpańskiego i staże dla studentów w
różnych miastach w Hiszpanii.

CELE
W zeszłym roku szkolnym
przyjęliśmy w Hiszpanii 400
uczniów z Polski. Byli to
uczniowie w różnym wieku, z
różnych miast i szkół...
Otrzymujemy bardzo dobre opinie i referencje
od

nauczycieli

hiszpańskiego,

którzy

podróżowali z nami do Hiszpanii. Często z
podziękowaniami piszą do nas także rodzice
dzieci,

które

Specjalizujemy
i

wymian

najlepszymi

wzięły

udział

się

organizacji

w

szkolnych.
szkołami

w

wyjeździe.
wycieczek

Współpracujemy
języka

w Hiszpanii. Mamy kontakt

z

hiszpańskiego
z dyrekcjami

hiszpańskich podstawówek i liceów. Dzięki temu,
podczas pobytu w Hiszpanii, z jednej strony nasi
uczniowie uczęszczają na kursy hiszpańskiego,
a z drugiej strony mają możliwość odwiedzenia
prawdziwej hiszpańskiej szkoły, gdzie poznają
młodzież z Hiszpanii w tym samym wieku.

Zlikwidowanie strachu do
mówienia po hiszpańsku,
rozbudowanie słownicta i
powtórka gramatyki.
Zachęcenie do nauki
hiszpańskiego, zbliżenie do
hiszpańskiej kultury,
historii, sztuki i
gastronomii.

Szkoła w Madrycie
istnieje od 1982
roku!

MADRYT
Ucz się
hiszpańskiego
i odkryj stolicę
Hiszpanii.

Zatrudnia ponad 100 osób i znajduje
się w eleganckim budynku z XIX wieku,
w Złotym Trójkącie Sztuki. To tutaj
integrujemy ludzi z całego świata.

Co roku, w lutym, marcu,
kwietniu, maju, wrześniu,
październiku i listopadzie, do
Madrytu przyjeżdżają szkolne
grupy młodych ludzi z całego
świata, w tym uczniowie z
Austrii, Niemiec, Holandii,
Francji, Włoch, Polski, Wielkiej
Brytanii, Stanów Zjednoczonych,
Kanady etc.
Około 420,00€ od osoby.
Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę.

MÁLAGA
Stolica Costa del
Sol

To tutaj urodził się wielki artysta
Pablo Picasso. Na jego cześć

Wycieczka
szkolna do Malagi
jest idealna dla
dzieci.
Linguiter znajduje się w Maladze
i dlatego nasze programy tutaj są
bardziej intensywne i różnorodne, a
doświadczenia niezapomniane.

powstało Muzeum Picassa.
Malaga to miasto portowe,
założone przez Fenicjan. Przez
wieki zamieszkiwały tutaj
różne kultury. Dziś można
poczuć historię dzięki pięknym
zabytkom, które możemy
podziwiać w mieście.

Około 395,00€ od osoby.
Prosimy o kontakt z zapytaniem o ofertę.

BARCELONA
Kosmopolityczne
i nowoczesne
miasto Hiszpanii
Szkoła partnerska znajduje się
w centrum Barcelony, blisko

Szkoła w Barcelonie
znajduje się w
samym centrum
miasta.
Zyskała uznanie nie tylko
miedzynarodowych agencji
językowych, ale cieszy się
popularnością samych studentów.

ciekawych miejsc, które trzeba
koniecznie odwiedzić. Szkoła
jest nowoczesna i bardzo dobrze
wyposażona . Panuje tutaj
bardzo międzynarodowy klimat.
Przyjeżdżają tutaj studenci z
całego świata!

Około 449,00€ od osoby
Prosimy o kontakt z zapytaniem o ofertę.

Spokojna, radosna i
rodzinna
atmosfera.
ALICANTE

Piękne
piaszczyste plaże,
łagodny klimat
przez cały rok.
Szkoła znajduje się w centrum
Alicante, w pobliżu głównej
dzielnicy handlowej, zaledwie
5 minut od morza i zabytków
Alicante. Ta hiszpańska szkoła
w Alicante została założona
w 1998 roku przez grupę

Tutaj zaczniesz mówić po hiszpańsku
od pierwszej minuty! Od lat uczy tutaj
ta sama ekipa. Ta szkoła to nasza
perełka. Jednak dodatkowy i wielki
plus Alicante to wspaniałe hiszpaśkie
rodziny goszczące. To one sprawiają, że
chcecie tutaj wracać!

hiszpańskich nauczycieli,
którzy pracują tutaj do dzisiaj.
Codziennie przekazują oni
swoim uczniom wiedzę o języku
i kulturze.
Około 395,00€ od osoby
Prosimy o kontakt z zapytaniem o ofertę.

WALENCJA
Zielone miasto
Hiszpanii!
Idealne miejsce
do nauki języka
hiszpańskiego w
Hiszpanii.

Szkoła języka Hiszpańskiego w
Walencji posiada akredytację
Instytuto Cervantes, ponadto co
roku wygrywa międzynarodowe
konkursy organizowane przez
agencje na świecie. Ostatnio
uzyskała tytuł najlepszej szkoły

Pobyt grupy szkolnej
w Walencji to
super przygoda
i niesamowita
zabawa.

Nasze wycieczki to nauka i zabawa.
Tutaj poczujesz hiszpańską kulturę.
Nasz program jest zawsze intensywny
i dostosowany do dat przylotów
i odlotów. Na życzenie oferujemy
weekendowe całodniowe wycieczki
i wiele zajęć popołudniowych.
Wszystkie zajęcia są prowadzone
przez oficjalnych przewodników lub
nauczycieli hiszpańskiego pracujących
w naszych szkołach w Hiszpanii.

hiszpańskiego w Hiszpanii.
Około 410,00€ od osoby
Prosimy o kontakt z zapytaniem o ofertę.

GRANADA
Perła Andaluzji
Granada jest jednym z
najpiękniejszych historycznych
miast Andaluzji, położone
na południu Hiszpanii i
zamieszkałe przez 310 000
mieszkańców, co ważniejsze,
to tutaj znajduje się jeden
z najczęściej odwiedzanych
zabytków na świecie: Alhambra,

Granada to
wspaniałe miejsce,
w którym nie da się
nie zakochać.
Na samym początku sprawdzamy
poziom języka hiszpańskiego
każdego ucznia. Następnie tworzymy
odpowiednie grupy pod względem
poziomowym. Grupy są kameralne i
liczą nie więcej niż 10 osób w klasie.
Metodologia jest nowoczesna
i kładzie nacisk na komunikację
podczas zajęć.

wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Małe
miasteczko, ale bardzo
międzynarodowe, dzięki
studentom przybyłym tutaj z
całego świata.
Około 399,00€ od osoby.
Prosimy o kontakt z zapytaniem o ofertę

Nasze
programy
łączą:

TWORZYMY

WSPOMNIENIA
DOŚWIADCZENIA

NAJLEPSZE
KURSY
JĘZYKOWE
+
PROGRAMY
KULTURALNE

+

Agencja Linguiter
to gwarancja
bardzo dobrze
zorganizowanego
wyjazdu.

HISZPAŃSKĄ
PRZYGODĘ
PREOCÚPATE DE

DISFRUTAR.

Nasz program w...

Pon.

8 am.

MALAGA
do nas i przekonasz się o tym.
każdą chwilę wyjazdu. Nasza
oferta w Maladze nie ma sobie
równych i jesteśmy o tym

Przylot

14 pm.

niepowtarzalny i będzie!

Spacer ulicami
Frigiliana i Nerja

Czwartek Piątek

Śniadanie u hiszpańskich rodzin

Enjoy, learn & discover

Obiad i odpoczynek w domach

Salsa
Azulejos
Paella
Gra
Spacer
miejska
Alcazaba Mercado

Sobota lub
Niedziela

przekonani. Agencja Linguiter
chce by wyjazd do Malagi był

Środa

Kurs hiszpańskiego 3 lub 44

Nasze programy są inne! Napisz
Chcemy zagospodarować

Wtorek

21 pm.

Flamenco
Churros
Sport
Quiz

Picasso
Plaża
Konkurs
Toros

Nerja
Frigiliana
Ronda
Granada

Odlot

Sobota

Kolacja u hiszpańskich rodzin

Gotowanie paella w
szkole w Maladze

Przy Zamku Alcazaba
i Teatro Romano

Nasz
program
w...

Wtorek

Pon.

8 am.

Środa

Czwartek Piątek

SNIADANIE Z RODZINAMI

Kurs hiszpańskiego 3 lub 4/4

ALICANTE
Tutaj także mamy dla Państwa
świetną ofertę. Oprócz

Llegada

14 pm.

Sobota lub

intensywnej nauki, uczniowie

Niedziela

poznają Alicante i okolice.
Zamieszkają także u wspaniałych
hiszpańskich rodzin, które będą

21 pm.

Enjoy, learn & discover

OBIAD I ODPOCZYNEK

Gra
miejska
Port
Churros

Zamek
Konkurs
Karaoke
Film

Walencja
Spacer
Plaża
Sport

Elche
Muzeum
Palmy
Zabytki

Mercado
Salsa
Tapasy
Zakupy

Odlot

Sobota

KOLACJA Z RODZINAMI

dbały o każdego.

Wycieczka do
Walencji i Oceanarium

Wycieczka do Elche
i zwiedzanie

Na zamku Barbary
Gra miejska

Wybierz
miasto w
Hiszpanii i
skontaktuj się z
nami
a my
przygotujemy
najlepszy
wariant
cenowy!

NASZA
STRONA:
WWW.
HISZPANSKI - HISZPANIA

.PL

Prosimy o
kontakt mailowy:
info@linguiter.com
info@hiszpanskihiszpania.pl
Tel.
0034 698 231 089
0034 644 867 521
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