Język francuski i wino
FRANCE LANGUES BORDEAUX

B

ordeaux stanowi główny ośrodek
kulturalny, oświatowy i administracyjny
Akwitanii. Odnowione kamieniczki w
centrum, zadbane skwery i czyste ulice
przyciągają tutaj turystów, koneserów sztuki i
wina – dla nich wszystkich Bordeaux stanowi
raj na ziemi. W 2007 roku Księżycowy Port w Bordeaux został
zakwalifikowany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Szkoła w
Bordeaux zajmuje dwa piętra XIX-wiecznej rezydencji, znajduje się dwa kroki
od placu des Quinconces i placu Gambetta. Różnorodność programów
kulturowych, kawiarenek i restauracji, majestatyczna architektura i
światowej sławy winnice sprawią, że Twój pobyt będzie niezapomniany.
Bordeaux – w sercu krainy pełnej winnic, u brzegu morza i dwa kroki do Pirenejów. Nieważne,
czy jesteś smakoszem czy amatorem wina, wejdź do fascynującego świata winnic i
degustacji win. Program kursu pozwoli poznać metody produkcji wina i zapoznać się ze

znanymi winami z regionu Bordeaux.

Informacje o kursie






kurs jest połączeniem zajęć z języka francuskiego ogólnego oraz zajęć
enologicznych (winoznawstwa);
kurs obejmuje 20 lekcji zajęć z języka francuskiego,
zajęcia trwają od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.30 do 12.45.
grupy maksymalnie 12 osobowe;
wymagany poziom: min. A2;

Bordeaux
Zajęcia enologiczne






zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00-17.00.
program zajęć obejmuje 3 sesje o winie i 2 wycieczki do winnic i zamków;
zajęcia prowadzone są w małych grupach 6-12 osobowych;
zajęcia odbywają się po francusku (możliwość tłumaczenia na angielski);
w trakcie zajęć poruszane będą zagadnienia:
 historia i rozwój metod, regiony i rodzaje gleb oraz ich wpływ na wino
 sztuka zbierania i mieszania różnych odmian i szczepów
 sztuka degustacji
 możliwość stania się winiarzem na kilka godzin: produkcja wina i wspólne
degustacje

Cena
Francuski i wino
€755-770*
Opłata rejestracyjna €80
*w zależności od sezonu

Zakwaterowanie
Pokój u rodziny

Pokój w domu studenckim

Hotel***

€162-222 (6 nocy)

€135-145/tydzień

€80-89/noc

Opłata manipulacyjna €80

Przykładowy kosztorys
Francuski i wino
Opłata rejestracyjna
Pokój u rodziny
Opłata manipulacyjna
Suma

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas lub napisz.
Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania
i pomożemy zorganizować wyjazd

€755
€80
€162
€80
€1077
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