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Międzynarodowe obozy językowe 

hiszpańskiego z młodzieżą hiszpańską 

stanowiącą 60% uczestników!  

Cena bez zakwaterowania od: 4699 PLN / 2 tyg. 

Cena z zakwaterowaniem od: 9250 PLN / 2 tyg. 
 

Wyjazdy samodzielne lub z rodzicem 
 

 
 
 
 
Wyjedź na letni obóz językowy do Hiszpanii i mieszkaj oraz 
baw się na zajęciach pozalekcyjnych z hiszpańskimi 
rówieśnikami, którzy stanowią aż 60% uczestników obozu! 
To idealna okazja, aby wypróbować swoje umiejętności 
językowe w praktyce, a przy okazji poznać język potoczny 
oraz zwyczaje hiszpańskiej młodzieży. W tym roku 
proponujemy pełne atrakcji, międzynarodowe obozy w 
Barcelonie, Madrycie, Maladze, Marbelli, Salamance i 
Walencji! W programie wycieczki kulturoznawcze oraz gry i 
zabawy, a jeśli to dla Was mało, można zapisać się na 
dodatkowe zajęcia sportowe: tenis, koszykówka, jazda 
konna oraz treningi piłkarskie. 
 

Rodzicom, którzy chcieliby pojechać wspólnie z dziećmi, 
dajemy również możliwość wybrania kursu językowego 
lub pojechania na wypoczynek! Zakwaterowanie daje 
możliwość zamieszkania z dzieckiem lub osobno, z dala 
od kampusu dzieci. 
 
 

 

OPIS SZKOLY: Szkoły w Barcelonie, Madrycie, Maladze, 

Marbelli, Salamance i Walencji należą do renomowanej 
sieci szkół położonych na terenie całej Hiszpanii oraz 
Ameryki Łacińskiej, oferujących kursy dla dzieci i dorosłych. 
Posiadają akredytacje Instytutu Cervantesa oraz CEELE, są 
członkami NAFSA, ALTO, AATSP, UNION LATINA, AEEM, 
AMACFE, FEDELE, AECAE. 
 

NAUKA W SZKOLE: Hiszpański lub angielski 

20 lekcji w tygodniu języka hiszpańskiego lub angielskiego. 
Nauka prowadzona jest na wszystkich poziomach 
zaawansowania, w grupach międzynarodowych, liczących 
maksymalnie 15 osób. Każda lekcja trwa 45 minut. 
Przydział do grup odbywa się na podstawie testu 
kwalifikacyjnego pierwszego dnia w szkole. Podczas zajęć 
nacisk położony jest na praktyczne wykorzystanie 
znajomości języka. Szkoła zapewnia zestaw bezpłatnych 
materiałów do nauki. Kurs zakończony jest egzaminem i 
otrzymaniem certyfikatu. 
 

  

Wiek: 5-13, 14-18 lat 

Lekcje: grupy międzynarodowe 

Kurs: 22 lekcje w tygodniu 

Zakwaterowanie: Kampus  

Wyzywienie: 3 posiłki dziennie 

Dostępne: Wyjazd Parent & Child 
 

 

 

 

 

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie  
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BARCELONA  wiek 5-18 lat 

 
 
Barcelona, położona nad Morzem Śródziemnym, jest 
jednym z największych i najważniejszych miast Hiszpanii. 
Barcelona słynie ze swej architektury i niepowtarzalnego 
stylu, gdzie nowoczesność przeplata się z bogatą w historią 
i kulturą oraz z awangardowymi budowlami Gaudiego. To 
dynamiczne miasto tętniące życiem przez cały rok!  
 
BARCELONA BEACH: Letni obóz zorganizowany jest w 

Castelldefells, zaledwie 15 minut jazdy od centrum 
Barcelony. Nowoczesny kampus znajduje się na 
Uniwersytecie UPC położonym 10 minut na piechotę od 

najpiękniejszej barcelońskiej plaży piaszczystej. Tuż obok 
kampusu do dyspozycji obozowiczów jest Kanał Olimpijski, 
na którym mogą oni uprawiać różne sporty wodne. Zajęcia 
językowe odbywają się na kampusie, na terenie którego 
znajduje się przestronny ogród, udogodnienia sportowe, 
sala wielofunkcyjna oraz sala komputerowa. Na tym obozie 
grupa zwykle składa się w 80% z dzieci z całego świata, a 
20% stanowią Hiszpanie. 
 
ZAKWATEROWANIE: (od niedzieli do soboty)  

Kampus: przestronne pokoje 1-2-osobowe z łazienkami 
 

 

MADRYT wiek 5-18 lat 

  
 
Madryt, stolica Hiszpanii, należy do najbardziej 
ekscytujących i nowoczesnych stolic Europy. Stanowi 
kulturalne centrum Hiszpanii. 
 

KAMPUS: Obóz językowy odbywa się na obrzeżach 

Madrytu, zaledwie 15 min jazdy od centrum. Uczestnicy 
mieszkają i uczą się na kampusie Uniwersytetu Francisco de 
Vitoria, jednego z najbardziej prestiżowych uniwersytetów 
w Hiszpanii. Kampus w Stylu amerykańskim, dookoła 

którego znajdują się piękne zielone tereny i gdzie odbywają 
się zajęcia sportowe. Do dyspozycji studentów jest sala 
wypoczynkowa, sala komputerowa, siłownia, boisko do 
piłki nożnej, siatkówki plażowej, korty tenisowe oraz basen. 
 

60% uczestników stanowią Hiszpanie 
 

ZAKWATEROWANIE: (od niedzieli do soboty).  

Kampus: pokoje 1-2-osobowe z łazienkami. 
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MALAGA wiek 12-18 lat 

 
 
Malaga to stolica najbardziej znanej riwiery hiszpańskiej – 
słynnego na całym świecie Wybrzeża Słońca (Costa del Sol) 
w Andaluzji. Bogata historia miasta, którego korzenie 
sięgają wczesnego średniowiecza, oferuje poznanie 
bogatych historii i śródziemnomorskiej współczesności z 
restauracjami, nadmorskimi barami, dyskotekami i 
sklepami. Największym jednak atutem miasta, zjednującym 
mu fanów w całej Europie, jest 320 słonecznych dni w roku, 
dzięki którym piaszczyste plaże w okolicach miasta 
zapełniają się spragnionymi słońca turystami już wiosną. 
 

KAMPUS: Obóz językowy odbywa się na terenie znanego 

internatu Miguel de Unamuno, znajdujący się w bardzo 
ładnej willowej okolicy.  Na terenie kampusu znajdują się 
sale lekcyjne,  sale i boiska sportowe do piłki nożnej, 
koszykówki, korty tenisowe oraz basen. 
 

60% uczestników stanowią Hiszpanie 
 

ZAKWATEROWANIE: (od niedzieli do soboty).  

Kampus: klimatyzowane pokoje 2-3-osobowe z łazienkami.  

 

MARBELLA wiek 5-18 lat - 3 kampusy 

 
 

Marbella to nadmorska miejscowość położona na południu 
Hiszpanii, w słonecznej Andaluzji, do której można łatwo 
dojechać z lotniska w Maladze. Znana jest wśród turystów 
jako luksusowy kurort z pięknymi plażami. Oprócz 
miejscowych plaż, Marbella może pochwalić się innymi 
ciekawymi miejscami, jak zabytkowe stare miasto, 

fragmenty murów obronnych, park La Alameda czy też 
główny punkt miasta – Plaza de los Naranjos.  
 
KAMPUSY W MARBELLI: Szkoła w Marbelli proponuje 3 

różne kampusy w zależności od wieku.  
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1. Kampus Elvira dla dzieci 5-13 lat i 14-18 lat znajduje się w pięknej dzielnicy 
willowej położonej 19 km od centrum miasta, na wzgórzu i 6 km od morza. 
Dzieci uczą się i mieszkają na kampusie prestiżowej szkoły Colegio Aleman, 
znajdującym się na 3-hektarowym zielonym terenie, skąd rozpościera się 
malowniczy widok na wybrzeże. W głównym budynku szkoły mieszczą się 
jadalnia, sala konferencyjna i gabinet lekarski. Klasy znajdują się w oddzielnym 
budynku, obok kompleksu sportowego. Udogodnienia to: wielofunkcyjne 
pomieszczenie, basen, boiska do piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej i 
siatkówki. Kampus może pomieścić maksymalnie 220 uczestników. 
 

2. Kampus Las Chapas dla młodzieży 14-17 lat znajduje się na terenie pięknej, 
prestiżowej szkoły Colegio Alboran o powierzchni prawie 4 hektarów, 
otoczonej lasem sosnowym. Zlokalizowany ok. 8 km od centrum Marbelli, 
budynek kampusu od plaży dzieli raptem 15 minut spacerem. W głównym 
budynku znajdują się pokoje sypialne, jadalnia oraz pokoje wychowawców i 
trenerów. Na terenie kampusu znajdują się różne obiekty sportowe takie jak: 
basen z prysznicami zewnętrznymi, sala sportowa, plac do gry w paddleball, 2 
boiska piłkarskie, boisko do koszykówki i mini-piłki, boisko do piłki ręcznej 
i stadnina koni. Jest tu też kiosk i sala gier. Kampus może pomieścić do 220 
uczestników. 
 

3. Kampus Centrum dla młodzieży 14-18 lat idealny dla starszej młodzieży, 
która potrzebuje więcej niezależności i łatwy dostęp do centrum miasta. 
Kampus znajduje się w spokojnej okolicy, zaledwie 15 minut spacerem od 
plaży i 5 minut spacerem od starówki Marbelli, charakteryzującej się małymi 
uliczkami, bielonymi budynkami i tętniącymi życiem placami. Młodzież ma 
możliwość zrobienia zakupów, spotkań czy też podziwiania niesamowitych 
widoków. Główny budynek posiada recepcję działającą 24 h/dobę, automaty 
z napojami i przekąskami, telefon, jadalnię, salę telewizyjną i 3 salki 
konferencyjne. Oprócz pięknego zielonego ogrodu i tarasu, ośrodek posiada 
zewnętrzny basen, wielofunkcyjne boiska sportowe i korty tenisowe, jak 
również udogodnienia do gry w golfa i jazdy konnej. Kampus może pomieścić 
do 180 uczestników. 

 
ZAKWATEROWANIE: (od niedzieli do soboty): 

 Ośrodek Elviria: Starsi uczestnicy obozu są 
zakwaterowani w pokojach 4-6-osobowych z 
łazienką z prysznicem, natomiast młodsi w 
pokojach 6-12-osobowych (toalety i łazienki 
dzielone). Dzieci przydzielane są do pokojów 
według wieku i płci. 

 Ośrodek Las Chapas: klimatyzowane pokoje 8-10-
osobowe z łóżkami piętrowymi i szafkami. 
Wspólne łazienki z prysznicami znajdują się poza 

budynkiem mieszkalnym. Uczestnicy obozu 
przydzielani są do pokojów według wieku. Do 
każdego pokoju przydzielany jest opiekun, który 
śpi razem z uczestnikami, aby czuwać nad 
bezpieczeństwem i porządkiem. 

 Ośrodek Centro: pokoje 3- i 4-osobowe z 
łazienkami i klimatyzacją. Możliwe łóżka piętrowe. 

 Na zapytanie istnieje możliwość zakwaterowania u 
rodzin goszczących. 

 

  



 

 

Obozy językowe 2023 

HISZPANIA Barcelona, Malaga, 

Madryt, Marbella, Salamanca, Walencja 

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 

WALENCJA wiek 12-18 lat 

 
 
Walencja, trzecie co do wielkości miasto w Hiszpanii, 
położone nad Morzem Śródziemnomorskim, łączące 
tradycję z nowoczesnością. Centrum miasta to typowe dla 
Hiszpanii piękne i kolorowe kamienice wraz z arenami, 
zdobionym ratuszem i malowniczym dworcem kolejowym, 
gdzie nie brakuje restauracji z tapas, lodziarni, kawiarni 
oraz sklepów. Tuż obok znajduje się nowoczesna dzielnica 
nauki i sztuki, gdzie budowle zadziwiają i zachwycają 
każdego swoimi niepowtarzalnymi kształtami. To miasto, 
które tętni życiem dzień i noc, oferuje wiele atrakcji i nie 
sposób tu się nudzić! 

 
KAMPUS: Kampus mieści się w pobliżu Uniwersytetu 

Walencji, położonego w pieszej odległości od plaży i blisko 
centrum miasta. Do dyspozycji studentów jest sala 
komputerowa z internetem, sala telewizyjna 
i wielofunkcyjna, pralnia. Kampus może pomieścić 
maksymalnie 150 uczniów. 
 
ZAKWATEROWANIE: (od niedzieli do soboty). Kampus: 

klimatyzowane pokoje 3-osobowe z łazienkami i balkonami. 

 

 
 

PROGRAM:  Program pozalekcyjny dostosowany do wieku 

i zainteresowań dzieci i młodzieży to z jednej strony 
świetna zabawa, a z drugiej – możliwość praktykowania 
swoich umiejętności językowych nie tylko z uczestnikami z 
innych krajów, ale też z rówieśnikami z Hiszpanii, którzy 
stanowią aż 60% wszystkich uczestników obozu! Tu nie ma 
czasu na nudę! Przewidziano wiele atrakcji, w tym zajęcia 
sportowe, animacje, gry i zabawy, różne warsztaty 
artystyczne i kulinarne oraz naukę żonglowania! Ponadto 
podczas 2-tygodniowego pobytu przewidziano minimum 
dwie wycieczki półdniowe skupiające się na atrakcjach 
turystycznych danego miasta i jedną całodniową poza 
miasto. A po kolacji: wieczory tematyczne, animacje i 
dyskoteki. 
 

Możliwe opcje sportowe (dodatkowo płatne): 
Trening piłkarski, tenis, golf, jazda konna 
 

DAY CAMP: To idealna opcja dla tych, którzy planują 

wczasy rodzinne nad morzem lub w stolicy Hiszpanii i chcą 
zapisać dziecko na obóz językowy w jednym z wybranych 

miast. Szkoła daje bowiem możliwość uczęszczania na kurs 
hiszpańskiego i na program pozalekcyjny od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9:15-19:30 bez konieczności 
zakwaterowania dziecka na kampusie. Rodzice mogą 
dowozić dziecko na kampus lub zamówić serwis dowożenia 
przez szkołę za dodatkową opłatą. Szkoła zapewnia w cenie 
lunch i przekąski w ciągu dnia. 
 
TRANSPORT I TRANSFER: Przelot samolotem 

samodzielny lub z rodzicem lub pod opieką stweardessy 
organizowany na życzenie. Młodzież odbierana jest przez 
szkołę z lotniska lub dworca w danej miejscowości, gdzie 
odbywa się obóz, i zawożona do miejsca zakwaterowania. 
Możliwe są także transfery autokarowe z lotniska w 
Madrycie w określonych godzinach za dodatkową opłatą.  
 
Uwaga: Należy przyjechać w niedzielę i wyjechać w sobotę 
lub dopłacić do dodatkowego noclegu. 
 

OPIEKA: Młodzież podczas pobytu na kursie językowym 

jest pod stałą opieką zagranicznej kadry. 
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CENY:  

Miasto Wiek Daty w 2022 Zakwaterowanie Cena 2 tyg. 

Barcelona 5-18 lat 2.07-15.07 
16.07-29.07 
30.07-12.08 
13.08-26.08  

Plaża: Kampus, pokoje 1-2 os. z łazienkami 10 250 PLN 
14-18 lat Centrum:   

10 250 PLN 

Madryt 5-18 lat 2.07-15.07 
16.07-29.07 
  

Kampus, pokoje 1-2 os. z łazienkami 

10 250 PLN 

Malaga 12-18 lat 2.07-15.07 
16.07-29.07 
30.07-12.08 

Kampus, pokoje klimatyzowane 2-3 os. z łazienkami 
10 250 PLN 

Marbella 14-18 lat 2.07-15.07 
16.07-29.07 

Centrum / Kampus, klimatyzowane pokoje 3-4-os. z łazienkami 
10 250 PLN 

14-17 lat 2.07-15.07 
16.07-29.07 

Las Chapas / Kampus, klimatyzowane pok. 8-10-os. z łazienkami 
9 250 PLN 

5-13 lat 2.07-15.07 
16.07-29.07 
30.07-12.08 
13.08-26.08 

Elvira /  Kampus, klimatyzowane pok. 4-6-os. z łazienkami, dla 
najmłodszych 6-12 os. z dzielonymi łazienkami 

9 250 PLN 

14-18 lat 30.07-12.08 
13.08-26.08 

Salamanka 5-18 lat 2.07-15.07 
16.07-29.07 

Kampus, pokoje 3-os. z łazienkami 
9 250 PLN 

Walencja 12-18 lat 2.07-15.07 
16.07-29.07 
30.07-12.08 
13.08-26.08 

Kampus, pokoje 1-2-os.  

9 250 PLN 

 
Dodatkowe opcje sportowe i warsztaty: 

Opcja dodatkowa 
Liczba godzin  
przez 2 tyg. 

Dostępne w miastach 
Cena za 2 
tygodnie 

Piłka nożna 16 godzin Barcelona, Madryt, Malaga, Marbella, Walencja 1 225 PLN 
Tenis 12 godzin Barcelona, Madryt, Marbella, Salamanka 1 225 PLN 

Paddle tenis 12 godzin Madryt, Malaga, Marbella, Salamanka 1 225 PLN 
Jazda konna 12 godzin Madryt i Marbella (wszystkie kampusy) 1 470 PLN 

Golf 18 godzin Marbella (wszystkie kampusy) 2 450 PLN 
Pływanie 8 godzin Marbella Las Chapas i Elvira 490 PLN 

4 sporty wodne 8 godzin 
Barcelona (po 2 godziny Windsurfing, żeglowanie, 

kajaki, standu paddleboarding) 
1 225 PLN 

Żeglowanie 12 godzin Walencja 1 225 PLN 
Taniec nowoczesny  12 godzin Malaga, Marbella 980 PLN 

Warsztaty kreatywności i 
teatralne 

12 godzin Malaga, Marbella 980 PLN 

Yoga 12 godzin Madryt, Marbella 980 PLN 
Leadership & 

Entrepreneurship 
12 godzin Madryt, Marbella Centrum, Walencja 1 225 PLN 
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Obóz „Day Camp” 
Wszystkie miasta 
pon-pt 9:00-20:00 

Wiek Daty W cenie Cena 2 tyg. 

5-18 lat j.w. dla każdego 
miasta 

Kurs 20 lekcji w tyg., program 
pozalekcyjny, lunch 

4 699 PLN 

1 dzień w weekend   1 dodatkowy dzień w weekend 490 PLN 

Sam kurs 20 lekcji w tygodniu 5-18 lat j.w. dla każdego 
miasta 

Kurs 20 lekcji w tyg. 
2 499 PLN 

Dopłata do codziennego dowożenia dziecka od poniedziałku do piątku w Barcelonie, Madrycie, Maladze i Marbellii z 

wyznaczonych przystanków: 1050 PLN / 2 tygodnie (przy min. 6 osobach potwierdzonych) 

 
OPCJE DODATKOWE: 

Obóz podstawowy obejmuje różnorodne codzienne zajęcia. 
Jednak obozowicze pragnący zdobyć dodatkową wiedzę, 
lub doświadczyć jeszcze więcej zabawy, mogą wybierać 
spośród szerokiej gamy opcjonalnych zajęć. Najbardziej 
praktyczni uczestnicy będą zadowoleni z naszych 
interaktywnych warsztatów robotyki i kreatywności. Aby 
pozostać aktywnym, oferujemy zajęcia jogi i tańca 
nowoczesnego. Zajęcia teatralne dadzą uczestnikom 
możliwość i umiejętności, aby doświadczyć światła 
reflektorów. Nasz kurs przywództwa i przedsiębiorczości, a 
także zajęcia z debaty i wystąpień publicznych, są po to, 
aby pomóc uczniom wyrosnąć na liderów jutra. 
 

 Kreatywność i teatr - Malaga, Marbella 

To zajęcia łączące kreatywność i teatr. Promowanie 
kreatywności ma zasadnicze znaczenie dla rozwijania 
otwartego umysłu zdolnego do dostrzegania możliwości 
zamiast barier. Podczas tych warsztatów uczestnicy obozu 
będą pracować nad aktywnym słuchaniem, 
spontanicznością, pewnością siebie i wiarą w swoje 
możliwości. W zależności od obozu uczniowie będą 
eksperymentować z mową ciała, improwizacją, teatrem 
oraz sztuką i rękodziełem. Działania te wyprowadzą 
uczestników z ich strefy komfortu, ponieważ odkrywają 
nowe sposoby zastosowania kreatywności w wyzwaniach 
codziennego życia. 
 

 Przywództwo i przedsiębiorczość - Madryt 

Baw się dużo i pracuj ciężko! Doświadczeni nauczyciele 
inspirują dzieci do wyobrażania sobie, swoich marzeń i 
kształtowania przyszłości, podczas odkrywania, na czym 
polega przywództwo. Skuteczna komunikacja, asertywność 
i przemyślane podejmowanie decyzji to tylko niektóre z 
umiejętności, które uczniowie rozwiną na drodze do 
poznania samych siebie. Różnorodne, zabawne i 
ubogacające zajęcia grupowe pomogą młodym liderom 
wzrastać i wspierać się nawzajem, podczas gdy uczą się o 
różnych typach osobowości i przyswajają umiejętności 
życiowe, w tym autorefleksję, inteligencję emocjonalną i 
najlepsze sposoby używania różnych stylów komunikacji. 
Co więcej, uczniowie nauczą się podstawowych nakazów i 

zakazów, debaty i wystąpień publicznych, stawiając czoła 
zabawnym wyzwaniom, które mają na celu postawienie ich 
w różnych sytuacjach życiowych. Gdy odkryją i przećwiczą 
swój naturalny styl mówienia, w naszym wygodnym i 
wspierającym środowisku, będą gotowi na podbój świata. 
 

 Taniec nowoczesny – Madryt, Malaga, Marbella  

Lekcje tańca nowoczesnego są świetne dla energicznych 
uczestników na każdym poziomie ich umiejętności. Nasi 
wspaniali nauczyciele są przygotowani do pracy z dziećmi i 
wydobywają to, co najlepsze nawet u najbardziej 
nieśmiałych tancerzy. Obozowicze będą mieli do czynienia z 
różnymi stylami tańca, nauczą się słuchać muzyki i poruszać 
w różnych rytmach. Po rozpoczęciu od podstawowych 
kroków i ruchów, uczniowie nauczą się choreografii i 
zaprezentują je, występując na imprezach obozowych. 
Młodzi tancerze zobaczą poprawę ogólnej elastyczności, 
koordynacji, postawy ciała i poczucia własnej wartości. 
 

 Joga - Madryt, Malaga, Marbella 

Wiadomo, że joga poprawia elastyczność, poczucie własnej 
wartości, zdrowe nawyki, skupienie i zdrowie psychiczne. 
Nasze lekcje są zabawne i prowadzone przez 
doświadczonych instruktorów, którzy uwielbiają dzielić się 
swoją wiedzą z dziećmi. Obozowicze nauczą się dostrajać 
swój oddech i pozwolą, aby stres i zmartwienia zniknęły, 
zyskają siłę, równowagę i pewność siebie. Kiedy już 
uczniowie nauczą się podstawowych pozycji i poczują się 
swobodnie przechodząc z jednej pozycji do drugiej, to 
podzielą się swoją wiedzą prowadząc lekcje mistrzowskie 
dla całego obozu. Ta aktywność daje dzieciom i 
nastolatkom zdrowy sposób na pobudzenie ciała i umysłu. 
 
OPCJE SPORTOWE: 

 Golf - Marbella  

Zawładnij zielenią! Marbella to raj dla golfistów, a okolica 
jest często określana jako „Costa del Golf” (wybrzeże golfa), 
więc czy jest lepsze miejsce dla młodych ludzi, aby nauczyć 
się grać lub doskonalić swoją grę? Nasi obozowicze są 
witani w świecie golfa przez profesjonalistów, którzy 
prowadzą zajęcia w Greenlife Golf w Marbelli. Początkujący 
zaczną od pracy nad ustawieniem ciała i dłoni do zamachu, 
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rozwijania koordynacji na boisku, ćwiczenia rutyny przed 
uderzeniem oraz nauki etykiety golfowej i podstawowych 
zasad gry w golfa. Ci, którzy już znają się na polu golfowym, 
skupią się na przyczepności, postawie, kierunku, 
wyrównaniu, sekwencji i biomechanice zamachu 
golfowego. Będą również pracować nad umiejętnościami w 
krótkiej grze, doskonaląc podstawowe techniki uderzenia w 
żetony. 
 

 Jazda konna - Madryt, Marbella 

Lejce w dłoń! Ten szlachetny i dystyngowany sport jest 
idealny dla miłośników zwierząt. Obozowicze, którzy 
wybiorą tę aktywność, nauczą się prawidłowego 
utrzymywania równowagi, panowania nad koniem oraz 
wykonywania ruchów od zakrętów do kłusa. Bardziej 
zaawansowani uczniowie będą mieli okazję ćwiczyć 
trudniejsze ruchy, takie jak przeskakiwanie przeszkód. 
Nauczą się również obsługi konia w różnych pozycjach, w 
tym w galopie. Zajęcia z jazdy konnej odbywają się w 
wyspecjalizowanych ośrodkach w pobliżu naszych obozów, 
więc uczestnicy nie muszą przynosić żadnej specjalnej 
odzieży ani sprzętu. Nasze zajęcia odbywają się w 
najlepszych ośrodkach jeździeckich: Al Andalus w Marbelli i 
La Espuela w Madrycie. 
 

 Paddle tenis - Madryt, Malaga, Marbella 
Spróbuj czegoś nowego! Paddle tenis to sport, który staje 
się coraz bardziej popularny. Na wszystkich naszych 
obozach lekcje będą prowadzone przez profesjonalistów, 
którzy dostosują treść każdej lekcji do poziomu i 
umiejętności każdego ucznia. Początkujący zaczną od 
poznania reguł tego sportu i ćwiczenia podstawowych 
umiejętności, serwowania i uderzania piłki z trenerem w 
obie strony. Uczniowie, którzy mają już poziom 
średniozaawansowany, spędzą lekcje na doskonaleniu 
swoich podań i huśtawek oraz dostosowywaniu ich do 
swojej pozycji podczas poruszania się po boisku. Zajęcia z 
tenisa paddle odbędą się w Greenlife w Marbelli, w Colego 
Unamuno w Maladze oraz na naszych kempingach w 
Madrycie. 
 

 Pływanie - Marbella Elviria i Las Chapas 

Wskocz do basenu - Czas się ochłodzić! Nic tak nie 
przypomina lata jak pluskanie się w wodzie. Dzieci i 
nastolatki, które chcą nauczyć się pływać lub poprawić swój 
styl, mogą skorzystać z popołudniowych lekcji pływania. 
Nie tylko zyskają więcej czasu na basenie, co latem zawsze 
jest przyjemne, ale także zdobędą ważną życiową 
umiejętność. Pierwszym krokiem podczas pływania jest 
dobre samopoczucie w wodzie. Obozowicze, którzy dopiero 
zaczynają, uczą się pływać oraz ćwiczą kopanie i ruchy 

ramion. Kiedy będą gotowi, przejdą do oddychania i 
podstawowych technik pływania. Uczestnicy, którzy już 
czują się dobrze z podstawami, skupią się na szlifowaniu 
swojej techniki pływania w różnych stylach i pracy nad 
startem, zwrotami i nie tylko. 
 

 Tenis - Barcelona, Madryt, Marbella 

Sięgnij po puchar... jak prawdziwy mistrz! Tenis to jeden z 
najbardziej kompletnych rodzajów ćwiczeń. Nasze lekcje są 
przeznaczone zarówno dla uczniów rozpoczynających 
naukę sportu, jak i tych, którzy mają już za sobą pewne 
doświadczenie. Początkujące osoby nauczą się 
podstawowych zamachów, poznając jednocześnie zasady 
gry. Zajęcia na poziomie średnio-zaawansowanym będą 
skupiały się na doskonaleniu zamachów, serwów i smagów. 
Nasi wykwalifikowani trenerzy poprowadzą uczniów przez 
proces zmiany punktu ciężaru ciała, różne typy chwytów i 
najlepsze sposoby ataku z różnych pozycji, od tylnej części 
kortu do siatki. Nasze lekcje tenisa zawsze odbywają się 
bardzo blisko obozów. W Marbelli odbywają się one w 
prestiżowym Greenlife Marbella,  w Barcelonie w Centro 
Olímpico Vall d'Hebrón, a w Madrycie na kortach 
tenisowych kampusu. 
 

 Sporty wodne - Barcelona  

Złap falę... Twojej przyszłości! Latem najlepiej cieszyć się 
wodą. Dlatego oferujemy naszym obozowiczom możliwość 
wypróbowania różnorodnych sportów wodnych. Po 
nauczeniu się podstawowych technik, wykorzystamy je w 
praktyce, w zabawnych grach i wyzwaniach.  
 

 Żeglarstwo - Walencja  

Uczestnicy będą się cieszyć żeglowaniem po czystych, 
błękitnych wodach Morza Śródziemnego. Początkujące 
osoby poznają ważne pojęcia, w tym pracę zespołową, 
techniki żeglarskie, zasady bezpieczeństwa, podstawowe 
umiejętności i manewry żeglarskie oraz różne typy łodzi 
żaglowych. Osoby posiadające już podstawy, nauczą się 
czytać wzorce wiatru i pogody oraz popracują nad 
opanowaniem technik i manewrów żeglarskich. 
 

 Piłka nożna - Barcelona, Madryt, Malaga, 

Marbella, Walencja  
Najlepsi strzelcy... biegnijcie za piłką! Piłka nożna to 
najpopularniejszy sport w Hiszpanii i na całym świecie; bez 
niej żaden obóz letni w Hiszpanii nie byłby kompletny! 
Zakochanie się w tym sporcie to świetny sposób, aby wraz z 
międzynarodowymi przyjaciółmi praktykować język 
hiszpański podczas ćwiczeń. Młodzi piłkarze poznają różne 
techniki i zastosują je w praktyce podczas meczów z 
rówieśnikami. Nasi wyspecjalizowani trenerzy dostosowują 
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lekcje do wieku i umiejętności każdego kampera, od 
początkującego do zaawansowanego. Dzięki temu młodzi 
ludzie, którzy chcą zostać kolejnymi Maradoną lub Messim, 
mogą maksymalnie wykorzystać lato, doskonaląc swoje 
umiejętności. Dzięki tej aktywności nasze obozy zapewniają 
uczniom coś więcej niż tylko zabawę: oferujemy lekcje, na 

których uczymy taktyki sportowej i techniki. Obozowicze 
będą stanowić część wielokulturowego zespołu, ćwiczyć 
zdrową rywalizację i dowiedzą się, jak uprawianie sportu 
pomaga nam zachować zdrowie. Bez wątpienia lekcje piłki 
nożnej są wspaniałym doświadczeniem, które można dodać 
do zajęć językowych.  

 
 
 
 
CENA OBEJMUJE: 

 Opłata rejestracyjna szkoły 

 Kurs języka hiszpańskiego lub angielskiego: 20 
lekcji w tygodniu 

 Zakwaterowanie według wybranej opcji (13 
noclegów) 

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie 

 Program popołudniowy wraz z wycieczkami dla 
dzieci i młodzieży 

 Opieka kadry hiszpańskiej 

 Ubezpieczenie KL/NNW/NWS/bagaż 

 Certyfikat ukończenia kursu 

 Materiały do nauki 

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 
 

 

DODATKOWO PLATNE: 

 Przelot – możliwe wyloty z różnych miast Polski 

 Transfer autokarem z/na lotnisko w Madrycie dla 

obozów w Maladze, Marbelli, Walencji i 
Salamance: 850 PLN 

 Transfer z lotniska danego miasta (w Marbelli z 
lotniska w Maladze) 930 zł w 2 strony  

 Transfer przy 2-3 osobach podróżujących razem 
470 zł / dziecko w 2 strony 

 Dodatkowy nocleg 470 zł 

 Opcje dodatkowe 
 Możliwość dopłaty do wyższych kwot ubezpieczenia i 

rozszerzenie o choroby przewlekłe 

 Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji z wyjazdu 
liczone % od wartości umowy bez opłaty w walucie 
obcej za program: 
o KR standardowe 3% 
o KR z rozszerzeniem o zachorowanie na COVID19 

przed wyjazdem 4,5%  

 Test PCR przed wyjazdem (posiadamy specjalne 
zniżki dla naszych Klientów) oraz po przyjeździe do 
Hiszpanii jeśli będzie wymagany. 

 
 
 INFORMACJE PRAKTYCZNE:  

wyjeżdżająca na kurs powinna zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, kostium kąpielowy, ręcznik, krem z filtrem, 
ubrania sportowe.   
 
W Hiszpanii jest ta sama godzina co w Polsce. 
 
SUGEROWANE KIESZONKOWE: 150-200 EUR na 2 tygodnie 


