Lozanna
Lozanna nad Jeziorem Genewskim jest oddalona o zaledwie kilka kilometrów od
najwyższych szczytów Alp (Matterhorn, Eiger, Mönch, Jungfrau). Jest to idealne
miejsce dla miłośników sportów wodnych, śniegu i górskiego klimatu. Blisko Lozanny
znajduje się także Lavaux, region znany z winnic, który jest częścią dziedzictwa
kulturowego Unesco. Lozanna to także doskonałe miejsce, z którego warto rozpocząć
podróż do Genewy, Mediolanu lub Paryża.
Szkoła, która mieści się w centrum miasta, w sercu modnej „Le Flon”, najmłodszej
i najbardziej twórczej dzielnicy Lozanny, oferuje dziesięć nowoczesnych, w pełni
wyposażonych sal. Znajduje się tu centrum do samodzielnej nauki oraz sieć
bezprzewodowa Wi-Fi. Szkoła jest blisko sklepów, restauracji i snack barów.
Dlaczego warto wybrać szkołę w Lozannie?
•
•
•

Blisko regionu znanego ze wspaniałych winnic – część dziedzictwa
kulturowego Unesco
Szkoła mieści się w centrum miasta, najbardziej twórczej dzielnicy Lozanny
Połączenie sportów wodnych, śniegu i górskiego klimatu

Kursy i daty rozpoczęcia

Kurs

Ilość
tygodni

Liczba lekcji
w tygodniu

Liczba osób
w grupie

Data
rozpoczęcia

20 Basic podstawowy:
General Language
(GL) – Ogólna
znajomość języka

2 – 52

20 x 50 minut
plus 5 godzin
samodzielnej
nauki

10 – 14

Co tydzień

25 Intensive intensywny: GL –
Ogólna znajomość
języka, Business
– język dla biznesu

2

5 lessons
French for
business (Język
francuski dla
biznesu) + 20
lekcji GL

10 – 14

7.06.2010,
6.09.2010

Extra services
•

•

Aktywny wypoczynek
Odkrywanie miasta, popołudnia w kinie, barbecue, wyjścia do muzeum,
pływanie rowerkami wodnymi po jeziorze, Genewa, Montreux, zamek Chillon,
fabryki sera Gryére i Evian. Wycieczki po jeziorze Genewskim na starodawnych
parowcach kołowych, wyjazdy na liczne festiwale regionalne: jazzu, tańca,
muzyki klasycznej i folkloru.
Prywatne lekcje: 5 lekcji/tydzień
Accommodation Options (Opcje zakwaterowania)

Nazwa
zakwaterowania

Rodzaj pokoju

Wyżywienie

Wiek (minimum)

U rodziny

Jednoosobowy

Niepełne

brak

Dodatkowe
rodzaje
zakwaterowania

na życzenie

Odległość do szkoły można pokonać środkami komunikacji miejskiej (10-40 minut).

