HISZPANIA – MALLORCA
PROJEKT EDUKACYJNO - JĘZYKOWY
PROGRAM Z JĘZYKIEM
ANGIELSKIM LUB HISZPAŃSKIM
5-DNIOWY PROJEKT
7-11.06.2020r.

Chcąc poznać Hiszpanię warto zajrzeć na Majorkę – największą wyspę archipelagu Balearów, około 80 km od wybrzeża Hiszpanii. Majorka to
majestatyczne góry, cudowne jaskinie, malownicze miasteczka, jak Valldemossa ze śladami Fryderyka Chopina, Sóller, Porto Cristo, miasteczka
portowe i ich lokalny koloryt, przejrzyste morze, regionalne smaki. Zapraszamy na projekt edukacyjno-językowy na słonecznej wyspie.
PROGRAM:
DZIEŃ 1: Zbiórka o ustalonej godzinie na lotnisku Kraków Balice
Lot do Palma de Mallorca. Transfer do hotelu.
Dzień w Palma de Mallorca.
Zadania językowe na starówce
Obiadokolacja.
Spotkanie organizacyjne.
Wprowadzenie do zadań językowych
DZIEŃ 2: Śniadanie.
Projekt w Valldemossa – śladami Fryderyka Chopina
Projekt w Palma de Mallorca.
Zadania językowe
Obiadokolacja.
DZIEŃ 3: Śniadanie
Projekt w Sóller + Port de Sóller
Transfer autokarem do Bunyola. Kolejką wąskotorową Ferrocarril z Bunyola
do Sóller oraz tramwaj do Portu Sóller. Powrót autokarem.

Zadania językowe
Obiadokolacja.
DZIEŃ 4: Śniadanie.
Projekt w Manacor.
Projekt w jaskini Cuevas del Drach, z koncertem muzyki poważnej w podziemiach.
Projekt w Porto Cristo, spacer po malowniczym miasteczku portowym.
Zadania językowe.
Obiadokolacja.
DZIEŃ 5: Śniadanie.
Wykwaterowanie z ośrodka
Dzień na miejscu. Projekt „rowerem wzdłuż południowego wybrzeża”.
Zajęcia z edukacji nieformalnej na plaży, integracja. Podsumowanie dnia
Transfer na lotnisko w Palma de Mallorca.
Lot do Polski.
.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:











Przelot oraz lokalny transport
Bagaż podręczny
Kierownik projektu z ramienia ECM;
Opieka nauczycieli z ramienia szkoły;
Zakwaterowanie w ośrodku (hotel);
wyżywienie – 2 posiłki dziennie (według programu);
zajęcia językowe – realizacja zadań terenowych i podsumowań dnia.
zeszyty ćwiczeń i zadania językowe przygotowane indywidualnie dla każdej szkoły;
bogaty program zajęć obejmujący cały dzień;
ubezpieczenie NNW i KL.

DODATKOWO PŁATNE:





koszt pakietów dodatkowych, wejść i hospitacji szkoły;
depozyt 80 zł/os. (depozyt jest zwracany w przypadku niestwierdzenia uszkodzeń w hotelu i w autokarze lokalnego przewoźnika);
bagaż rejestrowany;
możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – od 230 zł/os.

NIEZBĘDNE RZECZY:



paszport lub dowód osobisty;
karta EKUZ realizowana przez NFZ.

CENA PROJEKTU:

Maj/czerwiec 2020

1999ZŁ + 95 EURO

ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany poszczególnych punktów programu edukacyjno-językowego.

ul. Zakładowa 147A, 92-402 Łódź

Telefon: 042 617 13 88

www.ecm.edu.pl

