
ZIELONA SZKOŁA FRANCJA i HISZPANIA 

z warsztatami języka angielskiego 

Paryż – Lloret de Mar – Barcelona – Besalu – Castellfollit de la Roca. 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do kolejnego już wyjazdu 

językowego. Po niezapomnianych wyprawach do Anglii, Chorwacji, Austrii, 

Włoch, Francji i Hiszpanii w tym roku ponownie zapraszamy Was do Paryża i 

na malownicze wybrzeże Costa Brava. Poznacie wspaniałe atrakcje stolicy 

Francji i przeżyjecie spotkanie z blaskiem śródziemnomorskiego słooca, a swój angielski będziecie 

szlifowad z uczniami z hiszpaoskiej szkoły. 

Dla kogo jest ten wyjazd? 

Dla wszystkich, którzy 

➢ potrzebują dowodów, że angielski naprawdę się przydaje, 

➢ chcieliby zawrzed nowe znajomości z rówieśnikami z innego kraju, 

➢ lubią aktywnie spędzad czas i niestraszne im długie wędrówki po wielkich metropoliach, 

➢ są otwarci na kultury i smaki innych krajów, 

➢ marzą o niezapomnianej przygodzie w gronie szkolnych przyjaciół. 



Termin: 02.06-11.06.2022 

Cena: 1699 zł +110€  

I rata - 500 zł płatne do 31 stycznia 2022r. 

II rata – 400 zł płatne do 28 lutego 

III rata - 400 zł płatne do 30 marca 

IV rata – 399 zł płatne do 29 kwietnia 

110€ płatne do 31 maja 

 

ZAKWATEROWANIE: Hotel Samba *** - usytuowany w odległości ok. 250m od morza i piaszczystej, 

szerokiej plaży oraz 500m od centrum miasteczka. W pobliżu hotelu znajdują się sklepy, bary i 

restauracje. POKOJE: 3 i 4 osobowe, wyposażone standardowo: łazienka (WC, prysznic), klimatyzacja/ 

ogrzewanie, balkon  

WYŻYWIENIE: 3x dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) DO DYSPOZYCJI: basen z brodzikiem, boisko do 

siatkówki, klimatyzowana jadalnia, pomieszczenia klubowe, bar, program animacyjny, wieczorki 

taneczne, angielski pub w piwnicy, windy, sklepik, taras z widokiem na miasto, duży kompleks 

ogrodowy z ładnym trawnikiem do opalania, leżaki i parasole bezpłatnie przy basenie. Cena 

obejmuje: transport autokarem z klimatyzacją, barkiem, WC, DVD (na trasie Opoczno – Francja – 

Hiszpania + powrót) 1 nocleg ze śniadaniem, 2 obiadokolacje (w Paryżu) 5 noclegów i wyżywienie 3x 

dziennie (w Hiszpanii) suchy prowiant na drogę powrotną opiekę pilota ubezpieczenie SignalIduna: 

NNW 15.000 zł, KL 20.000€, bagaż 1000 zł opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny opłatę na 

Turystyczny Fundusz Pomocowy pobyt 4 opiekunów wyznaczonych przez szkołę Cena nie obejmuje: 

pakietu do realizacji programu – 110€ (opłaty drogowe, Steuer Niemcy, taksa klimatyczna, lokalni 

przewodnicy, bilety wstępu: Park Guell, rejs statkiem po Sekwanie) płatne obowiązkowo u pilota 

grupy  

PROGRAM IMPREZY: 

02.06.2022 zbiórka uczestników, przejazd w kierunku Paryża  

03.06. zwiedzanie Paryża: Wzgórze Montmartre, skąd rozciąga się niepowtarzalny widok na całe 

miasto, Bazylika Sacré-Cœur z 20-tonowym dzwonem Savoyarde, kościół św. Piotra, Plac Artystów 

duTertre, spacer: Plac Pigalle des Martyrs, teatry Trianon i Élysée Montmartre obiadokolacja przejazd 

do hotelu, zakwaterowanie (hotel ** na obrzeżach Paryża – pok. 3,4 os. z łazienkami) nocleg 

 04.06. śniadanie zwiedzanie – Paryż historyczny (spacer) Wyspa Cité – najstarsza częśd miasta 

uważana za kolebkę starego Paryża z Sorboną na czele, od średniowiecza zamieszkała przez 

studentów, profesorów, myślicieli, filozofów, gdzie koncentruje się jedyny w swoim rodzaju świat, 

Pałac Sprawiedliwości, Zegar Walezjusza, Święta Kaplica, Katedra Notre Dame (wewnątrz) z 

najpiękniejszymi okazami sztuki witrażowej, Termy rzymskie, Sorbona, Pantheon (z zewnątrz), gdzie 

spoczywa m.in. M.Skłodowska-Curie, Ogród Luksemburski z XVII w. z Pałacem Luksemburskim 

wzniesionym przez Marię Macedyjską, Odeon, Kościół Saint Germain des Prés, Fontanna St. Michel, 



Opera, Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Plac de La Concorde, ogrody Tuleries, Luwr (z zewnątrz) , rejs 

po Sekwanie obiadokolacja w godzinach wieczornych. Wyjazd w kierunku Hiszpanii  

05.06. w godzinach rannych przyjazd do Lloret de Mar zakwaterowanie w hotelu, lunch, wypoczynek 

,obiadokolacja, nocleg  

06.06-09.06. podczas pobytu wyżywienie 3x dziennie udział w wycieczkach autokarem: Barcelona – 

Sagrada Familia (z zewnątrz) - kościół architekta Antonia Gaudíego budzący skrajne emocje wśród 

architektów i turystów. La Rambla – jest jedną z najbardziej znanych ulic Barcelony, Stadion FC 

Barcelona (dodatkowo płatne, ok. 20€/os.) Besalu – spacer krętymi uliczkami starego centrum – 

kościół klasztorny, most warowny w stylu romaoskim na rzece Fluvià, fortyfikacje i mury obronne z 

okresu średniowiecza, Naturalny Park Krajobrazowy de La Garrotxa – kraina wygasłych wulkanów, 

wulkan Santa Margarita w ComarceGarrotxa – 350m szerokości i 700m głębokości, na dnie którego 

jest jednonawowa kaplica przejazd do Castellfollit de la Roca – miasto nad przepaścią, położone na 

wysokim masywie ze skał bazaltowych, wciśniętych pomiędzy koryta rzek Fluvià i Toronell. Warsztaty 

języka angielskiego w lokalnej szkole.  

10.06 śniadanie, suchy prowiant na drogę powrotną przejazd w kierunku Polski przez terytorium 

Francji i Niemiec, gorący posiłek na terenie Polski (płatny dodatkowo ok. 25zł/ os.) 

 11.06. zakooczenie imprezy w godzinach popołudniowych Uwaga! Kolejnośd zwiedzania może ulec 

zmianie Ważne!!! Każdy uczestnik wyjazdu powinien posiadad aktualny paszport lub dowód osobisty. 

Istnieje możliwośd otrzymania dofinansowania z zakładu pracy.  

Organizatorzy: Henryka Mazur i Katarzyna Gadek 


