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Obóz językowy z językiem włoskim  

w urokliwej Florencji! 
 

Cena od: 8699 PLN / 2 tygodnie 

+ przelot  

 

Wyjazd samodzielny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Terminy: 
25.06.2023 – 08.07.2023 
09.07.2023 – 22.07.2023 
23.07.2023 – 05.08.2023 
06.08.2023 – 19.08.2023 
 

Florencja to niewielkie, bezpieczne miasto, a szkoła i 
zakwaterowanie są położone centralnie. Florencja ze 
swoim dziedzictwem historycznym i artystycznym oferuje 
wspaniałe możliwości spędzania wolnego czasu. Młodzi nie 
tylko nauczą się włoskiego, ale będą w pełni zanurzeni w 
pięknym i wzbogacającym otoczeniu, jakie oferuje 
Florencja. Nauczą się języka włoskiego w szybkim tempie, 
ćwicząc go codziennie w przyjaznym i wysokiej jakości 
rodzinnym zakwaterowaniu.  
 

OPIS SZKOŁY:  

Młodzi przeżyją niezapomniane wrażenia w jednym z 
najpiękniejszych miast na świecie. Mają okazję odkryć 
piękno Florencji z Linguaviva, ucząc się włoskiego w pełni 
zanurzając się w fascynującym i wzbogacającym otoczeniu 
miasta. Będą się świetnie bawić, ucząc się i ciesząc 
pobytem w bezpiecznym otoczeniu. Z pewnością docenią 
bogaty dzienny harmonogram zajęć kreatywnych, 
kulturalnych i rekreacyjnych, będąc pod opieką nauczycieli 
Linguaviva, oddanych korepetytorów i rodzin goszczących. 

NAUKA W SZKOLE:  

20 lekcji w tygodniu w międzynarodowych klasach w 
maksymalnie 12-osobowych grupach. Kursy mają 
zrównoważone programy nauki języka włoskiego połączone 
ze starannie nadzorowanym sportem, kreatywnymi 
zajęciami rekreacyjnymi i wycieczkami. Lekcje obejmują 
mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie w aktywnych, 
swobodnych, małych grupach. Zajęcia odbywają się na 
świeżym powietrzu. Wszyscy nasi nauczyciele są wysoko 
wykwalifikowani i są starannie wybierani ze względu na 
swoje doświadczenie w nauczaniu młodych uczniów. 
Zajęcia trwają od poniedziałku do soboty. Poziomy od 
początkującego do zaawansowanego. 1 tutor na 10 uczniów. 
 
ZAKWATEROWANIE:  

Młodzi mogą wybrać zakwaterowanie w pokojach 
dwuosobowych lub jednoosobowych w wysokiej jakości 
kwaterach goszczących w pobliżu szkół Linguaviva - często 
w odległości krótkiego spaceru i nie więcej niż 15 minut 
jazdy komunikacją miejską. Wszystkie rodziny goszczące są 

Wiek:  14-17 lat 

Lekcje: grupy międzynarodowe 

Kurs: 20 lekcji w tygodniu 

Zakwaterowanie: kampus 

Wyzywienie:  3 posiłki dziennie 

Transport: samolot 
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wybierane przez szkołę i zapewniają przyjazne i bezpieczne 
środowisko dla młodych uczniów. Nauczą się języka 
włoskiego w szybkim tempie, ćwicząc go codziennie w 
przyjaznym i wysokiej jakości rodzinnym zakwaterowaniu. 
 
WYZYWIENIE:   

3 posiłki dziennie: śniadania i kolacje będą serwowane u 
rodziny goszczącej, a obiad w szkole. 
 

PROGRAM:  

Dzięki starannie zaplanowanym zajęciom uczniowie odkryją 
Florencję i Włochy poprzez zwiedzanie renesansowej 
Florencji. Będą się świetnie bawić podczas zajęć 
sportowych i rekreacyjnych oraz na wycieczkach, które 
zabiorą ich do Sieny, Pizy, oraz nad toskańskie wybrzeże. 
Będą zawsze przewożeni przez personel Linguaviva. Nasi 
młodzi studenci znajdą nowych międzynarodowych 
przyjaciół i będą cieszyć się zrównoważonymi kursami 
języka włoskiego z wysoko wykwalifikowanymi i 
doświadczonymi nauczycielami oraz podczas zajęć z nowo 
poznanymi przyjaciółmi. 
 
Zwiedzanie historii sztuki: 
Młodzi dowiedzą się o niesamowitym bogactwie kultury 
renesansu we Florencji podczas zwiedzania z 
przewodnikiem: 

• Galeria Uffizi 
• Galeria Akademia 

• Katedra 
• Święty Krzyż 
• Novella Santa Maria 

 
Sport i relaks: 
Jest czas na relaks z nowymi przyjaciółmi po południu na 
basenie i niedzielne podczas wycieczki nad morze. 
 
Działalność twórcza: 
Uczniowie odkryją swój talent i będą się dobrze bawić 
podczas warsztatów plastycznych i lekcji gotowania. 
 
Wycieczki: 
Program zajęć obejmuje wizyty w: 

• Siena i San Gimignano 
• Piza 
• 5 Ziemia 
• Lukka 

 
PRZELOT:  

Wylot samodzielny z dowolnego lotniska. Przygotujemy 
propozycję dogodnego lotu. Dzieci odbierane są z lotniska 
przez szkołę. 
 

OPIEKA: Młodzież podczas pobytu na kursie językowym 

jest pod opieką kadry szkoły. 
 

 
 

 
 

Przykładowy 
Harmonogram: 
1. tydzień 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
 

Sobota Niedziela 

rano  
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CENA OBEJMUJE: 

• Kurs 20 lekcji tygodniowo (40 lekcji łącznie) 
• Zakwaterowanie u rodziny goszczącej, w pokoju 

dwuosobowym 
• 3 posiłki dziennie 
• Aktywności popołudniowe i wycieczka weekendowa 
• Transfer na/z lotniska, (jeżeli przylot jest w 

wyznaczonych dniach) 
• Opieka kadry ze szkoły 
• Ubezpieczenie KL/NNW/NWS/bagaż  
• Certyfikat ukończenia kursu  
• Materiały do nauki  
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  

 

 

 

 

DODATKOWO PŁATNE:  

• Przelot 

• 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: 

• KR standardowe 3% 

• KR z rozszerzeniem o zachorowanie na 
COVID19 oraz kwarantannę przed wyjazdem 
4,5% 

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

 
 

 

Przykładowy 
Harmonogram: 
2. tydzień 

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 

rano  
 

śniadanie  
z rodziną 
goszczącą  

 

 
śniadanie 
z rodziną 
goszczącą 

 i lekcje 
włoskiego 

 
śniadanie 
z rodziną 
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WYJAZD  
lub dla 
pozostałych 
całodniowa 
wycieczka 
do Pizy 
pod koniec 
każdego 
dnia kolacja 
z rodziną 
goszczącą  

 

po południu po południu 
całodniowa 
wycieczka 
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i lekcje 
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obiad z 
Linguavivą 

i zwiedzanie z 
przewodnikiem 
bazyliki Santa 
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INFORMACJE PRAKTYCZNE:  

Osoba wyjeżdżająca na kurs powinna zabrać ze sobą paszport lub dowód, okrycie na głowę, wygodne buty, ubrania na 
każdą pogodę. 
 
Włochy, podobnie jak Polska, leżą w tej samej strefie czasowej i obowiązuje tu taki sam czas czyli czas 
środkowoeuropejski. 
 
SUGEROWANE KIESZONKOWE: ok. 150 EUR na 2 tygodnie 


