OFERTA WYJAZDU JĘZYKOWO-TURYSTYCZNEGO Z AIL MÁLAGA
DLA:

Daty pobytu:
Liczba nocy:
Minimalna liczba uczniów:
Liczba opiekunów:

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie
Małgorzata Grechuta - m.grechuta75@interia.pl
2023
7
20
2

KOSZTORYS
KURS HISZPAŃSKIEGO
Liczba zajęć j. hiszpańskiego po 50 minut*:
20
Liczba grup zajęciowych:
2
Spersonalizowany program kursu, materiały dydaktyczne (kserokopie) i dyplom uczestnictwa w kursie
Ciekawe, interaktywne zajęcia ukierunkowane na rozwój umiejętności komunikacyjnych
*Lekcje mogą odbywać się rano lub popołudniu.
ZAKWATEROWANIE
Rodzina goszcząca: uczniowie w pokojach dwu-/trzyosobowych ze śniadaniem i kolacją
Rodzina goszcząca: nauczyciele w pokojach jednoosobowych ze śniadaniem i kolacją
Pierwszy posiłek- kolacja, ostatni posiłek - śniadanie
*W przypadku diety bezlaktozowej/bezglutenowej uczeń zostanie obciążony dodatkowym kosztem w wysokości 25€
ZAJĘCIA DODATKOWE
Zwiedzanie Gibralfaro
Zwiedzanie centrum Malagi + Alcazaba
Gry językowe na plaży
Lekcja gotowania (Paella, ensalada malagueña, pan tumaca)
Zwiedzanie Muzeum Picasso
Zgodnie z wytycznymi wizyta w muzeum Picasso odbywa się z przewodnikiem
Nauczyciel-przewodnik z Ail Madrid zapoznaje uczniów z Muzeum Picasso przed wizytą

Wszystkie zajęcia są przygotowane przez nauczyciela-przewodnika z AIL Málaga, wejściówki są już wliczone w cenę
WYCIECZKI
Całodniowa wycieczka do Granady. Transfer prywatnym autokarem i biletu wstępu do Alhambry wliczone w cenę
Wycieczki odbywają się z nauczycielem z AIL Málaga. Bilety wstępu oraz transport są wliczone w cenę.
*Wejście do Alhambry tylko pod warunkiem dostępności biletów
USŁUGI DODATKOWE
Transfer prywatnym autokarem z/na lotnisko na trasie lotnisko - szkoła - lotnisko**
Bezpłatne Wifi w szkole oraz miejscu zakwaterowania
Przejazd kolejką miejską jest możliwy jedynie w godzinach jej otwarcia. Jeśli przylot jest późno w nocy
lub wylot wcześnie rano, organizujemy przejazd prywatnym autokarem za dopłatą.
*Jeśli czas przyjazdu/wyjazdu jest między 21.30 a 8.00, zostanie naliczony dodatek w wysokości 2 € za jednego studenta/trasę.

CAŁKOWITA CENA ZA UCZNIA

460,00 €

PROPONOWANY PROGRAM POBYTU
CZWARTEK
Przylot na lotnisko w Maladze
Przejazd do szkoły i spotkanie z rodzinami goszczącymi
Czas wolny
Kolacja

PONIEDZIAŁEK
9:30-13:20 Kurs hiszpańskiego
13:20-15:30 Przerwa na obiad
15:30-17:10 Muzeum Picasso
Czas wolny
21:00 Kolacja

PIĄTEK
9:00-13:20 Prezentacja powitalna i kurs hiszpańskiego
13:20-15:30 Przerwa na obiad
15:30-17:10 Zwiedzanie centrum Malagi + Alcazaba
Czas wolny
21:00 Kolacja

WTOREK
9:30-13:20 Kurs hiszpańskiego
13:20-15:30 Przerwa na obiad
15:30-17:10 Gry językowe na plaży
Czas wolny
21:00 Kolacja

SOBOTA
9:30-13:20 Kurs hiszpańskiego
13:20-15:30 Przerwa na obiad
15:30-17:10 Zwiedzanie Gibralfaro
Czas wolny
21:00 Kolacja

ŚRODA
9:30-13:20 Kurs hiszpańskiego
13:20-15:30 Przerwa na obiad
15:30-17:10 Lekcja gotowania
Czas wolny
21:00 Kolacja

NIEDZIELA
10:00-18:00 Wycieczka do Granady
18:00 - Czas wolny
21:00 Kolacja

CZWARTEK
Spotkanie w szkole i transfer na lotnisko
Lot powrotny do domu

WARUNKI REZERWACJI I PŁATNOŚCI
Powyższa oferta jest ważna dla grupy co najmniej
20
uczniów.
Rezerwacja staje się ważna w momencie zapłaty zadatku w wysokości 50 euro od ucznia,
przynajmniej na 3 miesiące przed przybyciem grupy.
Pozostała należność za pobyt powinna zostać opłacona na 2 tygodnie przed przybyciem grupy.
Spotkanie powitalne z rodzinami goszczącymi powinno nastąpić między 10:00 a 22:00.
Poza tym harmonogramem jest pobierana dodatkowa opłata w wysokości 10€/ucznia.
Pożegnanie z rodzinami goszczącymi powinno nastąpić między 6:00 a 00:00.
Poza tym harmonogramem jest pobierana dodatkowa opłata w wysokości 20€/ucznia.
W przypadku anulacji wyjazdu, nie dokonuje się zwrotu poniesionych opłat.

WARUNKI ZAKUPU UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie grupowe wycieczki na wypadek rezygnacji z powodu siły wyższej
Koszt ubezpieczenia wynosi 5% całej kwoty, i wartość ta musi być wpłacona wraz z pierwszą ratą.
Ubezpieczenie jest ważne w przypadkach działania siły wyższej, takich jak:
atak terrorystyczny, epidemia wirusa, ograniczenia podatkowe nałożone przez rząd kraju pochodzenia lub kraju przeznaczenia.
Wszystko zostanie zwrócone, za wyjątkiem kwot już zapłaconych zewnętrznym dostawcom i nie podlegających zwrotowi (bilety lotnicze, hotele)
kwoty zawsze muszą być uzasadnione fakturami.
Ubezpieczenie anulowania rezerwacji przez osobę fizyczną:
Koszt: 10€/ucznia, i wartość ta musi być wpłacona wraz z pierwszą ratą.
Ma zastosowanie w przypadku choroby, sprawy osobistej, zmiany zdania itp. Przyczyna odwołania nie musi być uzasadniona.
Warunki:
- Anulowanie rezerwacji dokonane co najmniej 1 miesiąc przed przyjazdem: 30% całkowitej kwoty plus opłata za anulowanie rezerwacji zostanie zatrzymana.
- Anulowanie rezerwacji dokonane co najmniej 15 dni przed przyjazdem: 50% całkowitej kwoty plus opłata za anulowanie rezerwacji zostanie zatrzymana.
- Anulowanie rezerwacji dokonane na 7 lub mniej dni przed przyjazdem: zatrzymanie pełnej kwoty
- Maksymalnie 15% grupy może zrezygnować mając wykupione to ubezpieczenie. W praktyce oznacza to,
że przykładowo przy organizacji wyjazdu dla 20 studentów, 3 może odwołać przyjazd.
W przypadku nie wykupienia ubezpieczenia
W przypadku anulacji uczestnictwa w programie, nie mając wykupionego ubezpieczenia, nie ma możliwości zwrotu zadatku lub całej należności.

Rezygnacja z wyjazdu przez COVID-19:
- Rezygnacja z wyjazdu na mniej niż 15 dni przed przyjazdem: Bezpłatna dla uczestników wycieczki, u których zostanie potwierdzone zarażenie
wirusem COVID-19, z wyjątkiem kwot już zapłaconych zewnętrznym dostawcom, których nie można odzyskać (bilety lotnicze, hotele...).
- Rezygnacja z wyjazdu na mniej niż 15 dni przed przyjazdem: zwrot pełnej kwoty pod warunkiem, że jest ona spowodowana ograniczeniami
nałożonymi przez rząd hiszpański lub rząd kraju pochodzenia, które uniemożliwiają podróż: zamknięcie granic, zawieszenie lotów, itp.
z wyjątkiem kwot już zapłaconych zewnętrznym dostawcom, których nie można odzyskać (bilety lotnicze, hotele, itp.).

