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MARBELLA – LAS CHAPAS CAMP 

kurs języka hiszpańskiego 

Marbella to idealne miejsce na obóz letni, położone na wybrzeżu 

Costa del Sol („Wybrzeże Słońca”). Jest to małe, bezpieczne 

miasto, pełne prestiżowych obiektów szkolnych i sportowych. 

Cieszy się popularnością wśród turystów z całego świata. 

Kampus Marbella Alborán – Las Chapas Camp znajduje się na 

terenie pięknej, wakacyjnej posiadłości, zajmującej powierzchnię 

38 000 m2. Rosnące wokół olbrzymie drzewa sosnowe ocieniają 

cały teren, tworząc spokojną i przyjemną atmosferę, szczególnie 

w upalne dni. Sama szkoła mieści się zaledwie 8 km od centrum 

miasta i 15 minut spacerem od plaży.  

Główny budynek kampusu składa się z pokoi wieloosobowych, jadalni oraz strefy mieszkalnej dla doradców i trenerów. 

Do dyspozycji uczestników znajduje się wiele obiektów sportowych w tym: duży basen, prysznice, zadaszony i 

wielofunkcyjny obszar sportowy, boisko do paddleballa, dwa boiska do piłki nożnej, boisko do koszykówki / mini piłki 

nożnej, boisko do piłki ręcznej oraz dwie stajnie. Dodatkowo na terenie kampusu znajduje się kiosk z prasą i sala gier. 

Starannie opracowany program kursu kładzie nacisk przede wszystkim 

na konwersację i komunikację. Dzięki temu uczestnicy są w stanie w pełni 

wykorzystać swój pobyt i stosować w praktyce to, czego uczą się podczas 

zajęć przez resztę dnia. Hiszpanie i studenci zagraniczni są rozdzieleni 

jedynie podczas porannych zajęć językowych, resztę dnia spędzają razem. 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowany i energiczny zespół 

lokalnych, doświadczonych językoznawców. Z kolei zajęcia są 

konstruowane w taki sposób, aby w interesujący sposób motywować uczniów do nauki przy jednoczesnej optymalizacji 

czasu zajęć. W trakcie zajęć wykorzystywane są różnorodne techniki pozwalające na opanowanie podstaw nauki języka 

– gramatyki, mówienia, słuchania, słownictwa, wymowy, pisania oraz zdolności międzykulturowych. 

Zakwaterowanie 

Zakwaterowanie w akademiku stanowi esencję filozofii obozu 

językowego – uczestnicy żyją na co dzień, uczą się, bawią oraz ćwiczą 

język w całkowicie wielokulturowym środowisku przez cały dzień, 

doskonaląc tym samym swoje umiejętności interpersonalne i językowe 

na całe życie. Spędzanie razem całego dnia w różnych sytuacjach to 

również idealny sposób na nawiązanie wieloletnich przyjaźni z 

rówieśnikami z całego świata! 

Do dyspozycji uczestników oddane są pokoje wieloosobowe wyposażone w piętrowe łóżka i szafy. Pokoje mogą 

pomieścić od 8 do 12 osób, a uczestnicy są w nich umieszczani w zależności od wieku i płci. 
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Program aktywności 

Kurs jest wzbogacony programem aktywności, na który składają się trzy kategorie: 

zajęcia rekreacyjne, warsztaty kulturalne oraz wycieczki. 

Przykładowe zajęcia z poszczególnych bloków:  

➢ zajęcia rekreacyjne - poszukiwanie skarbów, gry obozowe, dyskoteki, 

wieczory tematyczne, nocne gry;  

➢ warsztaty kulturalne - dziennikarskie, muzyczne, teatralne, kuglarsko-

cyrkowe, pierwszej pomocy, plastyczno-rzemieślnicze, kulinarne, taneczne;  

➢ wycieczki całodniowe - Sewilla, Granada, Tarifa, Ronda;  

➢ wycieczki półdniowe - Puerto Banus, Mijas, Sierra de las Nieves, zwiedzanie Marbella 

Ponadto za dodatkową opłatą* uczestnicy mogą wybrać również dodatkowe zajęcia: piłka nożna, golf, jazda konna, 

wioślarstwo, pływanie, tenis, robotyka, teatr, taniec nowoczesny, joga. 

* w zależności od wybranych zajęć cena za 2 tygodnie kształtuje się w granicach od € 100 do € 550. 

W cenie kursu uczestnik otrzymuje: 

✓ 20 lekcji języka hiszpańskiego w tygodniu (4 lekcje dziennie); 

✓ pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie + przekąska); 

✓ zakwaterowanie w akademiku; 

✓ ubezpieczenie zdrowotne; 

✓ podręczniki i materiały do nauki; 

✓ certyfikat ukończenia kursu; 

✓ warsztaty kulturalne;  

✓ wycieczki; 

✓ zajęcia sportowe; 

✓ całodobową opiekę. 

Terminy:  

❖ kursy rozpoczynają się w niedzielę a kończą w sobotę 

❖ 01-14.07.2018, 15-28.07.2018, 29.07.-11.08.2018, 12-25 .08.2018 

 

Wiek uczestników: 13-17 lat 

Poziom języka: wszystkie poziomy 

Cena za 2-tygodniowy kurs: 

 Kurs Transfery RAZEM w EUR RAZEM w PLN 

Summer Camp z hiszpańskim € 1.315 € 150 € 1.465 6.153 zł 

* Do powyższych cen należy doliczyć koszty przelotu oraz opłatę manipulacyjną Edukatio w wysokości 400 zł. 

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


