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Barcelona - Hiszpański Ogólny + Warsztaty Kulturalne
[DQB-PCA]
Lokalizacja
Znajdująca się w uprzywilejowanej lokalizacji, położona w południowo-wschodniej części kraju i tuż przy
wybrzeżu Morza Śródziemnego, Barcelona jest drugim największym miastem Hiszpanii. To prawdziwy
klejnot - miasto inspirujące światowej sławy artystów (Antoní Gaudí, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan
Miró), których liczne dzieła czy muzea można tu w dzisiejszych czasach oglądać. Barcelona cieszy oko
wspaniałą, różnorodną architekturą, kosmopolitycznością i elegancją. Pozostaje wciąż jednym z
najpopularniejszych miast turystycznych Europy.
Nasza szkoła mieści się w samym centrum Barcelony, niedaleko zamku Batlló i katedry Sagrada Familia. W
pobliżu znajduje się też przystanek metra, który umożliwia łatwy dojazd do wszystkich atrakcji miasta.
Zajmujemy nowoczesny budynek, z komfortowo wykończonymi wnętrzami i przestronnymi salami do
nauki. Znajduje się tutaj również wygodny salon studencki z telewizją i bieżącą prasą, jak również taras z
widokiem na panoramę miasta. Studenci mogą także korzystać z naszej kafeterii czy maszyn do przekąsek i
napojów, biblioteki, centrum multimedialnego czy komputerów studenckich.
Program szkolenia
Nasz intensywny kurs hiszpańskiego ogólnego łączy się w tym programie z warsztatami z kultury
hiszpańskiej. Wierzymy bowiem, że najlepszym sposobem na naukę języka, to życie wśród mieszkańców,
którzy go używają, w ich kulturze, tradycjach, muzyce, sztuce, architekturze, biznesie. W kursie, oprócz
regularnych zajęc językowych, zawarte są warszaty z kultury hiszpańskiej (+ 5 godzin w tygodniu, max. 15
uczestników), które skupiają się na pokazywaniu tradycji Hiszpanii.
Oferujemy dwie opcje kursu:
A) 25 lekcji/tygodniowo:
- 20 lekcji języka hiszpańskiego ogólnego w grupie + 5 warsztatów kulturowych w tygodniu
b) 30 lekcji tygodniowo:
- 20 lekcji języka hiszpańskiego ogólnego w grupie + 5 warsztatów kulturowych w tygodniu + 5 lekcji języka
hiszpańskiego ogólnego w minigrupie (do 4 uczniów)
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 25 lub 30×55 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: dowolny
poniedziałek.
Dostępne opcje
Poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty pakietów kurs+zakwaterowanie, przeliczone na walutę rozliczeń
grantu tj. EUR. Propozycje te uwzględniają dozwolone przesunięcia środków między poszczególnymi
kategoriami wydatków, tak aby całość kosztów była pokryta z grantu. W kolumnie kieszonkowe podana jest
szacunkowa kwota, jaka pozostanie na dodatkowe wyżywienie, dojazdy komunikacją miejską itp w
zależności od wybranej opcji zakwaterowania. Wydatki z kieszonkowego nie wymagają dokumentowania
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rachunkami.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (25×55 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, śniadanie

1343 EUR

913 EUR

kurs (25×55 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1423 EUR

833 EUR

kurs (25×55 min./tydz.)+akademik, pokój 2-osobowy, śniadanie

1163 EUR

1093 EUR

kurs (25×55 min./tydz.)+akademik, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1243 EUR

1013 EUR

kurs (25×55 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1151 EUR

1105 EUR

kurs (25×55 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

951 EUR

1305 EUR

kurs (25×55 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1283 EUR

973 EUR

kurs (25×55 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1223 EUR

1033 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (25×55 min./tydz.) w cenie 573 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1683 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (30×55 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, śniadanie

1563 EUR

693 EUR

kurs (30×55 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1643 EUR

613 EUR

kurs (30×55 min./tydz.)+akademik, pokój 2-osobowy, śniadanie

1383 EUR

873 EUR

kurs (30×55 min./tydz.)+akademik, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1463 EUR

793 EUR

kurs (30×55 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1371 EUR

885 EUR

kurs (30×55 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1171 EUR

1085 EUR

kurs (30×55 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1503 EUR

753 EUR

kurs (30×55 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1443 EUR

813 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×55 min./tydz.) w cenie 793 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1463 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (25×55 min./tydz.)

573 EUR

kurs (25×55 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, śniadanie

1343 EUR

kurs (25×55 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1423 EUR

kurs (25×55 min./tydz.) + akademik, pokój 2-osobowy, śniadanie

1163 EUR

kurs (25×55 min./tydz.) + akademik, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1243 EUR

kurs (25×55 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1151 EUR

kurs (25×55 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

951 EUR

kurs (25×55 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1283 EUR

kurs (25×55 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1223 EUR

2 tyg.
kurs (30×55 min./tydz.)

793 EUR

kurs (30×55 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, śniadanie

1563 EUR

2
c=1345 [DQB-PCA]

kurs (30×55 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1643 EUR

kurs (30×55 min./tydz.) + akademik, pokój 2-osobowy, śniadanie

1383 EUR

kurs (30×55 min./tydz.) + akademik, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1463 EUR

kurs (30×55 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1371 EUR

kurs (30×55 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1171 EUR

kurs (30×55 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1503 EUR

kurs (30×55 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1443 EUR

Uwaga:
1. Grant Erasmus+ obejmuje także kwotę 350 EUR na każdego uczestnika projektu. Wg informacji
uzyskanych z Agencji Narodowej istnieje możliwość przesunięcia tych pieniędzy na dopłatę do kosztów
kursu - w przypadku wyboru droższego kursu.
2. Szczegółowe informacje na temat kwot przyznawanych grantów można znaleźć tutaj.
3. Obowiązują dopłaty sezonowe w okresie:
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