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SPORTS & LANGUAGE WE FRANCJI 

KURS SPORTOWO-JĘZYKOWY DLA MŁODZIEŻY 

W środkowej Francji, w Owernii, nad rzeką Allier leży miasteczko Vichy, które prawdziwą 

sławę zawdzięcza leczniczym wodom termalnym. Ich cudowne walory można sprawdzić 

w tutejszych centrach SPA. Architektura miasta przepełniona jest luksusowymi hotelami 

i wytwornymi rezydencjami w stylu napoleońskim, otoczonymi przepięknymi drzewami, 

a cały kurort dosłownie tonie w rozległych parkach i ogrodach. Vichy warto również od-

wiedzić z powodu czekolady – ciemna, prawie gorzka, produkowana jest w „czekolad-

ziarniach” istniejących prawie od 100 lat. Owernia to kraina wulkanów, tajemniczych 

ruin zamków i pasących się owiec, dzięki którym region słynie z przepysznych serów.  

Szkoła jest położona w samym sercu miasta na terenie kampusu uniwersyteckiego u podnóża pięknych parków. Usy-

tuowanie w zielonym otoczeniu sprzyjają nauce i pracy. Centrum mia-

sta znajduje się w odległości 10 minut spacerem od kampusu. W po-

bliżu jest również dworzec kolejowy, kina, sklepy i restauracje. Do 

dyspozycji studentów są nowoczesne sale multimedialne, kompute-

rowe, stołówka, biblioteka uniwersytecka mieszcząca się w oranżerii, 

sale do samodzielnej nauki, WiFI na terenie całego campusu. Szkoła 

reprezentuje skrzyżowanie kultur świata we Francji, przyciągając 

rocznie blisko 5000 studentów z ponad 120 narodowości i słynie z no-

watorskiego podejścia do nauczania języków. 

Kurs Sports & Language to doskonała okazja dla młodzieży, aby w pełni wykorzystać czas wakacji na naukę fran-

cuskiego w pięknym otoczeniu przyrody, z możliwością wypróbowania swoich sił w wielu dyscyplinach sportowych. 

Z pewnością ułatwi to bogaty program aktywności. 

Aktywności sportowe (2-3 popołudniu):   golf, tenis, ping pong, pływanie, koszykówka, siatkówka, hokej, badminton, 

kręgle, akrobacje, rafting, paddle i wiele innych. 

Odkrywanie regionu - wycieczki:  Vulcania (park rozrywki), Le Pal (park rozrywki), miasto Clermont-Ferrand, wulkany 

w Owernii, zamek Randan, wąwozy Sioule i wiele innych. 

   Opcje zakwaterowania   . 

 

Rodzina goszcząca 

Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym u przyjaznej rodziny, która zapewnia śniadania i ko-

lacje od poniedziałku do piątku oraz pełne wyżywienie w weekendy. Od poniedziałku do piątku 

obiady serwowane są w stołówce, a w niedzielę odbywa się piknik. Zapewnione są pranie, po-

ściel oraz ręczniki. 

Rezydencja szkolna 

Obejmuje dwa budynki przydzielone w zależności od wieku uczestników. Najmłodsi (12-14 lat) 

zakwaterowywani są w domu rodzinnym znajdującym się 10 km od Vichy (oddzielne pokoje dla 

chłopców i dziewcząt). Z kolei najstarsi (powyżej 14 lat) - w rezydencji znajdującej się w mieście. 

Uczestnicy mieszkają w pokojach 3-osobowych ze wspólną łazienką i WC oraz salą telewizyjną. 

Przez całą dobę na miejscu znajdują się opiekunowie. 
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W cenie kursu uczestnik otrzymuje: 

✓ 20 godzin lekcyjnych języka francuskiego tygodniowo; 

✓ materiały do nauki;  

✓ pakiet zajęć sportowo-rozrywkowych; 

✓ zapewniony sprzęt sportowy; 

✓ 2 wycieczki tygodniowo; 

✓ przejazdy na wycieczki i atrakcje poza Vichy; 

✓ zakwaterowanie u rodziny lub w rezydencji szkolnej; 

✓ pełne wyżywienie; 

✓ opłatę rejestracyjną;  

✓ całodobową opiekę. 

Wiek uczestników: 12-16 lat 

Długość kursu: 

❖ od 2 do 4 tygodni z zakwaterowaniem u rodziny; 

❖ 2 lub 4 tygodnie z zakwaterowaniem w rezydencji szkolnej. 

Terminy rozpoczęcia kursu: 

24 czerwca 2018, 08 lipca 2018, 22 lipca 2018, 05 sierpnia 2018 (tylko przy kursie 2-tygodniowym) 

   Plan 2-tygodniowego kursu   . 

  

Przykładowa cena za dwutygodniowy kurs: 

 Zakwaterowanie 
RAZEM 
w EUR 

RAZEM 
w PLN 

Sports & Language 
 

Akademik 
Rodzina goszcząca 

€ 1 817,00 
€ 1 762,00 

7 631 zł 
7 400 zł 

* Do powyższych cen należy doliczyć koszty przelotu, transferu z i na lotnisko oraz opłatę manipulacyjną Edukatio w wysokości 400 zł. 

** Do powyższej kalkulacji przyjęto orientacyjny kurs euro: € 1 = 4,2 zł. 

➢ Dodatkowo: możliwość wykupienia transferów z i na lotnisko w Paryżu, Lyon i Clermont-Ferrand 

  


