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Obóz językowy z językiem włoskim  

w Lignano! 
 

Cena od: 9699 PLN / 2 tygodnie 

+ przelot  

 

Wyjazd samodzielny 

 

 
 
Terminy dla wyjazdów samodzielnych: 
02.07.2023 – 16.07.2023 
09.07.2023 – 23.07.2023 
16.07.2023 – 29.07.2023 
 

Lignano, półwysep rozciągający się do Morza 
Adriatyckiego, znajduje się między Wenecją a Triestem.. To 
popularna miejscowość wypoczynkowa z łagodnym, 
sprzyjającym zdrowiu klimatem i doskonałym zapleczem 
sportowym oraz rozrywkowym. Dzięki tętniącej życiem 
atmosferze i doskonałym udogodnieniom Lignano 
zapewnia idealne warunki do nauki i wypoczynku. 
 

OPIS SZKOŁY: Międzynarodowa Szkoła Letnia znajduje 

się w centrum Lignano, pomiędzy głębokim, błękitem 
morza a spokojną zielenią wspaniałego lasu sosnowego.  
 
Usytuowana jest w przyjemnej wiosce mieszkalnej Villaggio 
Adriatico, w której organizowane są programy wakacyjne 
dla włoskiej młodzieży. Centrum dla młodych posiada 
rozległy park sosnowy, szeroką prywatną plażę i liczne 
obiekty sportowe, takie jak basen, boiska do koszykówki, 
siatkówki i piłki nożnej. To doskonałe miejsce dla 
aktywności na świeżym powietrzu oraz organizacji zajęć 
sportowo-rekreacyjnych.  
 

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 
 
ZAKWATEROWANIE: W kampusie Linguaviva: chłopcy i 

dziewczęta są zakwaterowani według wieku, płci i 
narodowości w pokojach z 2 -4 łóżkami i prywatną 
łazienką. Pokoje sprzątane są codziennie, a co tydzień 
przeprowadzana jest usługa prania. Pościel zostanie 
zapewniona i będzie zmieniana co tydzień. Ręczniki 

Wiek:  12-17 lat 

Lekcje: grupy międzynarodowe 

Kurs: 20 lekcji w tygodniu 

Zakwaterowanie: kampus 

Wyzywienie:  3 posiłki dziennie 

Transport: samolot 

 

 

 

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie  
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kąpielowe i plażowe nie są zapewnione. Cały 
wykwalifikowany personel rezyduje w ośrodku, aby 
zapewnić stałą pomoc i wsparcie gościom. 
 
WYZYWIENIE:  3 ciepłe posiłki dziennie w 

scentralizowanej restauracji-bufecie.  Na całodniowe 
wycieczki oferowany jest suchy prowiant na obiad.  
 

PROGRAM:  

Uczniowie mogą wybierać spośród szerokiej gamy zajęć 
sportowych i kreatywnych według ich gustu i 
zainteresowań. W każdą niedzielę po południu kadra 
przedstawia młodym tygodniowy program zajęć 
rekreacyjnych, dostosowany do ich grupy wiekowej. 
Instruktorzy pracujący z uczniami podczas zajęć w 
popołudniowej sesji będą zachęcać ich do ćwiczenia języka 
włoskiego w celu rozwijania nowych umiejętności. 
 
Sporty:  
Młodzież ma szeroki wybór sportów pod stałym nadzorem: 

• Tenis 
• Piłka nożna i piłka plażowa 
• Siatkówka i siatkówka plażowa 
• Pływanie 
• Koszykówka 

• Łyżwiarstwo 
 
Zajęcia w czasie wolnym: 

• Wieczorne spacery po mieście 
• Dyskoteka 
• Gry plażowe 

 
Wycieczki: 
W programie zajęć znajdują się wycieczki edukacyjne do 
ciekawych miejsc w okolicach Lignano. Młodzież będzie 
wyjeżdżać z doświadczonymi członkami personelu, raz w 
tygodniu na cały dzień do: 

• Wenecji 
• Werony 
• Gardalandy 
• Triesty 

 
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 

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 

8:00 – 8:50  śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie śniadanie 

9:00 – 12:15 przyjazd uczniów 
na miejsce 

lekcje 
włoskiego 

lekcje 
włoskiego 

lekcje 
włoskiego 

 
 
 
 

wycieczka 
całodniowa 

lekcje 
włoskiego 

lekcje 
włoskiego 

 
WYJAZD  
lub dla 
pozostałych 
uczniów:  
cały dzień w 
Aquasplash 

12:30 – 13:15 obiad obiad obiad obiad obiad obiad 

13:15 – 15:00 czas wolny 
i relaks 

czas wolny  
i relaks 

czas wolny 
i relaks 

czas wolny  
i relaks 

czas wolny  
i relaks 

czas wolny  
i relaks 

15:00 – 18:00 test 
sprawdzający  
i relaks na plaży  

zajęcia 
sportowe  
i relaks na 
plaży 

zajęcia 
sportowe  
i relaks na 
plaży 

zajęcia 
sportowe  
i relaks na 
plaży 

zajęcia 
sportowe  
i relaks na 
plaży 

zajęcia 
sportowe  
i relaks na 
plaży 

19:15 – 20:15 obiad kolacja kolacja kolacja kolacja kolacja kolacja kolacja 

20:30 – 23:00 wieczór 
powitalny i 
zaprezentowani
e aktywności  

spacer po 
centrum 
Lignano 
Sabbiadoro 

wieczór na 
plaży z 
meczami 
sportowymi 

spacer po 
centrum 
Lignano 
Pineta 

kino na 
świeżym 
powietrzu  
 

dyskoteka park 
rozrywki 

poszukiwanie 
skarbów 
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CENA OBEJMUJE: 

• Kurs języka włoskiego: 20 lekcji w tygodniu  
• Zakwaterowanie na kampusie w pokojach 2-4 

osobowych z własną łazienką 

• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie  
• Transfer z/na lotnisko  
• Opieka kadry ze szkoły 
• Ubezpieczenie KL/NNW/NWS/bagaż  
• Certyfikat ukończenia kursu  
• Materiały do nauki  
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  
• Obiekty sportowe: basen, boiska do koszykówki, 

siatkówki, piłki nożnej i korty tenisowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stanowisko medyczne z lekarzem dostępnym 24 

godziny na dobę w celu rozwiązania każdego 

problemu medycznego 

• Bogaty program zajęć sportowych i rekreacyjnych 

oraz całodniowa wycieczka raz w tygodniu 

• Dostęp do prywatnej plaży 

 

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. 

Inne opcje:   

• 3-tygodniowy obóz językowy 14 099 PLN + przelot  

• 4-tygodniowy obóz językowy 18 499 PLN + przelot 
 

 

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 

KAMPUS 


