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HISZPANIA – SAN SEBASTIAN 

KURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (OD 17 LAT) 
 

San Sebastian jest czymś więcej niż tylko ładną miejscowością. Miasto ma 
wiele do zaoferowania. Unikalna mieszanka kultury hiszpańskiej i kultury 
baskijskiej, czyli to co wyróżnia San Sebastian, sprawi że poczujesz się jak 
w domu od pierwszego dnia. Nic dziwnego, że ludzie mówią, iż San 
Sebastian jest jednym z najpiękniejszych miast w całej Europie. Miasto 
szczyci się ogromnym dziedzictwem kulturowym. Słynie z 
międzynarodowych festiwali sztuki, filmowych czy jazz`owych. San 
Sebastian posiada trzy miejskie plaże: La Concha, Ondaretta i Zurriola. 

 
Szkoła znajduje się zaledwie 10 minut od centrum miasta i plaży - Zurriola. W jej 
sąsiedztwie znajdziesz ciekawe miejsca do odwiedzenia, takie jak Tabakalera i 
Cristina Enea Park. Posiada multimedialne sale, świetnie wyposażoną bibliotekę 
czy miejsca do wspólnego odpoczynku. Na terenie całej szkoły dostępny jest 
bezpłatny Internet bezprzewodowy. 

 
Program zajęć 
Kurs ten przeznaczony jest dla zmotywowanych osób, które chcą się swobodnie 
komunikować w języku hiszpańskim i odnieść sukces w różnych obszarach życia 
prywatnego lub zawodowego. Kurs polega na kształceniu ogólnych umiejętności językowych, niezbędnych do 
sprawnego posługiwania się językiem hiszpańskim we wszystkich sytuacjach życiowych. Celem nauki jest rozwijanie 
kluczowych aspektów umiejętności językowych (gramatyki, słownictwa i wymowy) poprzez ćwiczenie czterech 
sprawności językowych: mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu.  
 
Intensywny kurs języka hiszpańskiego oferuje optymalnie zbalansowaną ilość zajęć, tak by zmaksymalizować płynność 
językową w krótkim czasie. Zajęcia odbywają się w małych, międzynarodowych grupach, w dwóch modułach: 
gramatyka i umiejętności językowe oraz nauka i zastosowanie nowego słownictwa.  
Dodatkowo szkoła zawsze oferuje różnorodny program zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających praktyczne 
wykorzystanie języka w nieformalnych sytuacjach, zanurzenie się w kulturze kraju oraz poznanie lokalnych atrakcji. 

 

W cenie kursu słuchacz otrzymuje:  

✓ INTENSIVE 20 – 20 godzin lekcyjnych zajęć tygodniowo języka ogólnego; 
INTENSIVE 20+5/ INTENSIVE 20+10 – 20 godzin lekcyjnych zajęć 
tygodniowo języka ogólnego oraz 5 lub 10 popołudniowych zajęć  
INTENSIVE 30 – 20 godzin lekcyjnych zajęć tygodniowo języka ogólnego oraz 
10 popołudniowych lekcji w mini-grupach 

✓ test kwalifikacyjny na początku kursu  
✓ pakiet przywitalny 
✓ bezpłatna wycieczka po mieście w poniedziałek 
✓ karta Club Lacunza – uprawniająca do zniżek w ponad 40 miejscach w mieście 
✓ materiały do nauki 
✓ bezpłatny Internet  
✓ certyfikat na zakończenie kursu 

 

Dodatkowo można dokupić kurs: gotowania, serfingu, stand up paddle, 

kajakowy, yogi, Latin Dancing, Wine Tasting (tylko dla dorosłych)   
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Opcje zakwaterowania: 
 
  Rodzina goszcząca:    

Zakwaterowanie u miejscowej rodziny to świetny sposób, aby doświadczyć lokalnego 
życia i stanowi doskonałą okazję do ćwiczenia języka hiszpańskiego poza szkołą. 
Szkoła współpracuje z różnorodnymi rodzinami, odpowiedzialnymi i zawsze 
dokładnie sprawdzonymi. Szeroki wybór rodzin umożliwia jak najlepsze 
dopasowanie do wymagań i charakteru studenta. Odległość od szkoły: 5-30 minut 
spacerem lub komunikacją miejską. 
❖ typ zakwaterowania: pokój jedno- lub dwuosobowy, śniadania, opcjonalnie – 
obiadokolacje, lunche i prywatna łazienka 
❖ cena: od 178 € do 371 € za tydzień 

  Apartamenty dzielone: 

Apartamenty dzielone do idealna opcja dla osób ceniących sobie niezależność, a 
jednocześnie chcących poznać innych ludzi z różnych krajów. Do dyspozycji jest 
prywatna sypialnia, natomiast salon, kuchnia i łazienka dzielona jest z innymi 
studentami. Szkoła stara się umieszczać w jednym apartamencie osoby z różnych 
krajów, co daje dodatkową możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych. 
Apartamenty znajdują się zazwyczaj w odległości spaceru lub krótkiej jazdy 
komunikacją miejską od szkoły. 

❖ typ zakwaterowania: pokój jednoosobowy, dzielona łazienka, self-catering  
❖ minimalny wiek: 18 lat  
❖ cena: od 135 € do 232 € za tydzień 

  Akademik:  

Akademik znajduje się w uniwersyteckiej części 
miasta i oddalony jest od szkoły o ok. 4 km. Dojazd 
zajmuje do 30 min autobusem. Można też 
korzystać z rowerów lub specjalnych busów.  Do 
dyspozycji są w pełni umeblowane pokoje jedno- 
lub dwuosobowe z łazienką, telewizorem, małą 

lodówką i internetem. Na miejscu do dyspozycji studentów jest stołówka, biblioteka, 
sala multimedialna, siłownia, sauna, dźwiękoszczelne sale muzyczne, sale do spotkań 
towarzyskich i garaż 

❖ typ zakwaterowania: pokój jednoosobowy z prywatną łazienką,  
śniadania, opcjonalnie obiadokolacje, lunche 
❖ minimalny wiek: 18 lat 
❖ cena: 254 € lub 517 € za tydzień 

Przykładowa cena za dwutygodniowy wakacyjny kurs: 
 

  Szczegóły zakwaterowania: RAZEM 

Intensivo 20  
 
Intensivo 20+10 
 

Rodzina goszcząca 
Akademik 

Rodzina goszcząca 
Akademik 

śniadania i obiadokolacje 
śniadania  

śniadania i obiadokolacje 
śniadania 

€ 1.052 / 4.418 zł 
€ 1.122 / 4.712 zł 
€ 1.532 / 6.434 zł 
€ 1.602 / 6.728 zł 

* Do powyższych cen należy doliczyć koszty przelotu oraz opłatę manipulacyjną Edukatio w wysokości 400 zł. 
Do kalkulacji zastosowany został orientacyjny kurs euro: 1 € = 4,2 zł 

➢ Dodatkowo: możliwość wykupienia transferów z i na lotnisko. 


