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Międzynarodowy obóz językowy na Lazurowym 

Wybrzeżu – francuski! 

 

 

Cena od: 11400 PLN / 2 tygodnie  

+ przelot 

 

 
Terminy wyjazdów indywidualnych:  
Przyjazdy możliwe w każdą  niedzielę od 02.07 – 20.08.2023! 
 
Nicea to stolica Lazurowego Wybrzeża, położona nad Zatoką 
Aniołów, u podnóża nadmorskich Alp. Wspaniała plaża, 
czysta woda oraz słońce to jeden z powodów, dla którego 
miasto odwiedzane jest tak licznie. Nicea to połączenie 
dynamiki wielkiego miasta i urok nadmorskiego kurortu. 
 
OPIS SZKOŁY:  Szkoła w Nicei istnieje od 1984 roku i należy 

do międzynarodowej sieci szkół językowych, która posiada 
obecnie aż 160 szkół w 52 krajach. Szkoła utrzymuje się na 
czele szkół w zakresie wysokiej jakości jak i innowacyjności 
nauczania języków oraz w kształceniu nauczycieli języków 
obcych. Nasza szkoła językowa położona jest w centrum 
Nicei, w odległości krótkiego spaceru od plaży  
i słynnej “Promenade des Anglais”. W jej skład wchodzą dwa 
budynki znajdujące się na Starym Mieście. 
Budynek szkoły pochodzi z Belle Époque, nauka w jasnych  
i gustownie urządzonych salach odbywa się w prawdziwie 
stylowej atmosferze! W budynku znajduje się 7 sal 
zajęciowych z dostępem do sprzętu audio-video . W lecie 
zajęcia odbywają się również w drugim budynku 
znajdującym się 10 minut spacerem od budynku głównego. 
Na czas trwania kursu zapewniamy niezbędne do nauki 

materiały edukacyjne. Otaczająca Cię atmosfera pobudzi 
Twoje zmysły, a nauka będzie przyjemną przygodą. 
Zapraszamy do  Nicei! 
 

NAUKA W SZKOLE:  

• Kurs standardowy – do wyboru kurs 20 lekcji 
tygodniowo języka francuskiego lub angielskiego w 
międzynarodowych grupach liczących 
maksymalnie do 15 osób. Przydział do grup 
odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego 
pierwszego dnia w szkole. Podczas zajęć nacisk 
prowadzony jest rozwój umiejętności 
komunikacyjnych poprzez interaktywne ćwiczenia, 
gry i odgrywanie scenek. Kurs języka angielskiego 
prowadzony jest przez wykwalifikowanych 
nauczycieli Native Speakerów. 

• Kurs intensywny – 30 lekcji w tygodniu w 
międzynarodowych grupach liczących 
maksymalnie do 15 osób.  

 

 

Wiek: 6-10 lat i 11-18 lat 

Lekcje: grupy międzynarodowe 

Kurs: 22 lekcje w tygodniu 

Zakwaterowanie: Hotel 3*  

Wyzywienie: 3 posiłki dziennie 

Dostępne:  
 

Wiek: 13-21 lat 

Lekcje: grupy międzynarodowe 

Kurs: 20 lekcji w tygodniu 

Zakwaterowanie: kampus  

Wyżywienie: 3 posiłki dziennie 

Rodzaj transportu: samolot 
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ZAKWATEROWANIE:  
• Kampus: w Nicei oferujemy zakwaterowanie  

w szkolnej rezydencji z innymi studentami. 
Będziesz mieć okazję poznać sympatyczne osoby  
w Twoim wieku, z którymi będziesz mógł spędzać 
swój czas wolny oraz ćwiczyć język francuski 
również po zajęciach. W rezydencji będziesz 
mieszkać w jednoosobowym pokoju z własną 
łazienką. Zajęcia lekcyjne odbywają się w tym 
samym budynku. Nieopodal znajduje się urokliwe 
centrum miasta, port, plaża... 

• Hotel: Juniors, Hotel, Multibed Room: 
o pokój 2-osobowy z łazienką 
o wifi 
o pełne wyżywienie 

• Bez zakwaterowania 
 
 

WYZYWIENIE:  3 posiłki dziennie (śniadanie, ciepły obiad, 

obiadokolacja). Podczas weekendów i wycieczek pakowany 
lunch w formie suchego prowiantu. 
 

PROGRAM: Program organizowany przez szkołę zawiera 

zwiedzanie miasta, gry i zabawy na plaży jak i na mieście, gry 
sportowe. Wieczorem gry i zabawy na kampusie, wieczorki 
taneczne, wspólne wyjścia na plażę czy miasto. W weekend 
pojedziemy na 2 całodniowe wycieczki – będziemy bawić się 
w Aquaparku w Antibes lub Marineland, pojedziemy do 
jednej z pobliskich miejscowości jak np. do księstwa 
Monako, filmowego Cannes, St Paul de Vence, Villefranche 
czy Eze.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Możliwe dodatkowo płatne opcje jak sporty wodne, go karty 
czy bitwa laserowa. 
 
PRZELOT: Przelot indywidualny. 

 

 
CENA OBEJMUJE: 

• Kurs języka angielskiego: 20 lekcji w tygodniu 
• Zakwaterowanie: kampus  
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie  
• Ubezpieczenie KL/NNW/NWS/bagaż 
• Podstawowy program pozalekcyjny 
• Certyfikat ukończenia kursu 
• Materiały do nauki 
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 
 
DODATKOWO PŁATNE: 

• Transport: przelot + transfer z/na lotnisko 400 PLN 
• Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji 

standardowe 3%, z rozszerzeniem o COVID-19 
4,5% wartości umowy bez opłaty w walucie obcej 
za program  

• Test PCR COVID-19 jeśli wymagany 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA:  

 



 

 

Obozy językowe 2023 

FRANCJA Nicea 

ATJ Lingwista ▪ Biuro Obsługi Klienta: ul. Pruszkowska 6A, 02-118 Warszawa  

tel.: 22 636 76 56, 22 629 09 88 ▪ lingwista@lingwista.org.pl  

WWW.LINGWISTA.COM.PL 

  
Rodzaj pakietu Rodzaj zakwaterowania 2 tygodnie * 

lipiec-sierpień 

Kurs standardowy  
20 lekcji w tygodniu 

Bez zakwaterowania 5 100 PLN  

Rezydencja szkolna  11 400 PLN 

Juniors, Hotel, Multibed Room 13 150 PLN 

Kurs intensywny  
30 lekcji w tygodniu 

Bez zakwaterowania 5 800 PLN 

Rezydencja szkolna  11 850 PLN 

Juniors, Hotel, Multibed Room 13 850 PLN 
 

* Możliwe pobyty krótsze (1-tygodniowe) oraz dłuższe – na indywidualne zapytanie.  
 
 
 

 
 

 
 
 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:  

Osoba wyjeżdżająca na kurs powinna zabrać ze sobą paszport lub dowód osobisty, kostium kąpielowy, krem z filtrem, 
ręcznik plażowy, okrycie na głowę, wygodne buty, buty do kąpieli na plażę (plaże z kamieniami).  
 
Uwaga: Usługę asysty dla nieletnich oferujemy wyłącznie, jeśli jest wymagana przez linie lotnicze. 
Przyjazd/wyjazd: Przyjazd jest w niedzielę, kurs rozpoczyna się w poniedziałek, wyjazd jest w sobotę. 
 
Lekcje nie będą odbywać się (nie będą odrabiane/refundowane) w następujących dniach: 14.07.23 (), 15.08.23 () 
 
We Francji jest ta sama godzina co w Polsce. 
 
SUGEROWANE KIESZONKOWE: 150 Euro na 2 tygodnie 


