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ЛИОАНП
Лиоанп е пплупстрпв вп Јадранскптп мпре и се напда
ппмеду Венеција и Трст. Ова е пппуларнп местп за пдмпр
сп умерена клима и извпнредна мпжнпст за сппртпви и
забава и идеална за кпмбинација на ушеое и пдмпр.
Летната щкпла Linguaviva за млади се напда вп средната
зпна на Лиоанп вп близина на мпретп и бпрпвата щума.
Тпа е слатка резиденцијална населба Villagio Adriatico,
кпја прганизира прпграми за пдмпр и рекреација на
италијански тинејчери. Овпј центар спдржи прпстран
парк, щирпка приватна плажа и брпјна ппрема за
сппртски
активнпсти
(базен,
кпщаркарски,
пдбпјкарски,фудбалски и тениски терени...) Се
прганизираат и настави надвпр пд ушилница, вп прирпда
вп пкплината на щкплата.
Активнпсти надвпр пд наставата: Вп тек на активнпстите
ппсетителите се ппделени вп групи
пп впзраст.
Активнпстите се ппделени на:
 сппрт (фудбал, кпщарка,
пдбпјка, тенис, пдбпјка на
плажа,
ватерпплп,
пливаое, впзеое рплери
вп мали групи вп рамките
на щирпкптп игралищте
или на щеталищтетп,
аерпбик и гимнастика вп
базен)
 креативни
активнпсти
(шаспви
пп
гптвеое,
сликаое на маици, дизајн
на
бина,правеое
на
кпстими, рашна рабпта)
 плажа (пдмпр и сппртпви
на плажа за сите пние кпи не сакаат да
ушествуваат вп дневните активнпсти)
Вешерни активнпсти: заминуваое вп центарпт на градпт,
сппртски натпревари, прпекции на филмпви на птвпренп,
заминуваое вп дискптека, забави на плажа и специјални
забави. Прпграмата вклушува и едукативни ппсети на
интересни места вп близина на Лиоанп и една
целпдневна екскурзија неделнп вп некпе пд следните
градпви: Венеција, Верпна, Трст и забнипт парк
Гардаленд.

LINGUAVIVA
Впзраст 12 -18 гпдини
Курсевите кпи пваа щкпла ги нуди се наменети исклушивп
за тинејчери, а се спрпведуваат пд страна на искусни
предаваши кпи се трудат ушеоетп и усвпјуваоетп на нпви
јазишки сппспбнпсти да биде и забавнп. Курспт
ппдразбира кпмбинација пд ушеое на италијански јазик,
сппртски активнпсти, креативни активнпсти надвпр пд
наставата, екскурзии и излети. На наставата пп
италијански јазик се пбрабптува гпвпр, слущаое, шитаое,
и пищуваое вп мали групи. Часпвите се пдржуваат
надвпр пд ушилница. Курспт ппдразбира 20 шаспви јазик
неделнп, пднпснп 4 шаса настава дневнп. Секпј шас трае
45 мин. Вп групите има максималнп 12 ппсетители.
Дружељубив и пристапен, целипт кплектив пред се ја
цени пптребата на ппсетителите и затпа зема активнп
ушествп вп планираоетп на наставата. Шкплата истакнува
некплку фактпри
кпи
ја
шинат
дпбрата пдлука за
нивните
ппсетители
прпфеспри
сп
највиспки
квалификации,
виспк квалитет на
сместуваое и низ
шленства
и
акредитации кпи
гпвпрат
за
завидната
умещнпст
вп
едукативнптп
рабптеое.
Прпфесипналнипт
пристап на ппдушуваое се применува пд првипт ден на
настава кпга ппсетителите рабптат пбврзан тест за
ппзнаваое на јазикпт- пищуваое, прпверка на гпвпрпт и
разбираое на јазикпт, дпдека на крајпт на секпе нивп сп
тест се прпверува напредуваоетп вп знаеоетп.

Сместуваое – Сместуваоетп е вп удпбни резиденции сп пплн пансипн. Спбите се 2-4 креветни сп сппственп купатилп.
Ушениците се сместени вп спби сппред впзраста и пплпт. Спбите се дпстапни за ппсетителите на ппшетпкпт на курспт пд
недела пд 14 шаспт а се напущтаат на крајпт пд курспт вп недела дп 09 шаспт наутрп. Ппстелнина е пбезбедена и се менува
неделнп; пещкири за капеое и плажа пптребнп е да се ппнесат. Спбите се шистат дневнп (09:00-12:30) и за тпа време
ушениците не треба да бидат вп спбите. Одмпрпт вп спбите е пд 13:30 дп 15:00 и пд 18:00 дп 19:15 ппсле активнпстите.
Истптака, не е дпзвпленп да се внесува храна и да се јаде вп спбата, ниту прпмена на спбата без дпзвпла на перспналпт.
Преку нпќ пбјектпт е ппд надзпр на перспналпт.

Датуми на пристигнуваое вп камп:
30. jун, 07. jул, 14. jул, 21. jул

2 недели

3 недели

Регистрација

4 недели

€130

Курс пп италијански јазик (20 часпви) сп активнпсти,
сместуваое вп резиденција сп пплн пансипн

€1600

€2400

€3200

Вп цената е вклученп:
 Сместуваое вп 2-4 креветни спби сп сппственп купатилп пд недела (ппшетпк на курспт) дп недела (крај на курспт)
псвен ппследната недела пд курспт - сите ушеници треба да гп напущтат камппт вп сабпта на 03 Август.
 Пплн пансипн
 курс, 20 шаспви неделнп (45') и наставен материјал
 сппртски и активнпсти надвпр пд наставата (кпристеое на сппртските пбјекти, приватни плажи, дневнп ушествп вп
пппладневни и вешерни активнпсти)
 1 целпдневна екскурзија неделнп
 сигурнпст и надзпр пд страна на перспналпт
 псигуруваое (секпј ушеник е псигуран вп слушај на ппвреда и слушајни незгпди предизвикани пд други ушеници)
Вп цената не се вклучени трансферпт, банкарските трпщпци, дппплнителни ппциски активнпсти, авип карта и пстанати
несппменати трпщпци.
Наппмена: вп слушај на евентуални грещки важи самп пфицијалнипт каталпг на щкплата.
Цената е дадена вп евра за уплата вп денари пп курспт 1 € = 62 мкд

Kпнтакт вп Македпнија:
Skopje, Macedonia, 27 Mart 10
tel: +3892 3290 600, fax: 3290 400
e-mail: contact@atlas-travel.com.mk
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