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Щорічна січнева пілігрімка до Кракова. 

Щороку наш освітній центр #Polyglot 

організовує тур до Кракова.  

Мета: 

Практика польської/англійської мов із носіями. 

Викладачі польської - Ягелонський 

університет. 

Викладачі англійської - Callan school in 

Cracow. 

 
 

 

2. Знайомство із польськими університетами. 

Презентації ВНЗ: 

- Краківська Академія ім.А.Ф.Моджевського; 

- Ягелонський університет; 

- Політехнічний університет в Краковій; 

- Сільськогосподарський університет в 

Кракові; 

- Педагогічний університет в Кракові; 

- Краківський економічний університет та ін. 

 

 

 

 

 

3. Знайомство із Краковом- 

містом польських королів.  

 

 

4. Зустріч-вечірка із студентами-

українцями, що вже навчаються в 

Польщі. У кожного із Вас буде 

можливість дізнатися із якими 

труднощами стикаються наші 

співгромадяни під час навчання за 

кордоном. 

 

 

http://polyglot.in.ua/
http://www.en.uj.edu.pl/en_GB/start
http://www.en.uj.edu.pl/en_GB/start
https://www.callan.co.uk/
https://www.callan.co.uk/
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5. Тренінг: "Українець в Польщі". 

Мета даної зустрічі ознайомити 

майбутніх студентів із можливими 

проблемами, звернути увагу на 

важливі моменти, які зроблять 

перебування далеко від батьків 

комфортним і безстрессовим. 

 
Вартість - 450 євро польська програма 

500 євро - англійська програма 

 
У вартість входить: 

- переіїзд Київ-Краків-Київ; 

- проживання у затишному хостелі в самому центрі Старого міста, WI-FI, постільна 

білизна, рушники; 

- презентації до краківських ВНЗ; 

- вечірка-зустріч із студентами-українцями; 

- екскурсія "Площа Ринек"; 

- екскурсія по Замку Вавель; 

- екскурсія до Казімежу; 

- екскурсія до Фабрики Оскара Шіндлера; 

- екскурсія до музея Ягелонського університету. 
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До вартості не входить: 
- харчування (у звязку із тим, що кожен має свої уподобання щодо їжі, ми 

залишаємо за кожним вибір, що і де їсти. Куратор запропонує безліч варіантів, 

відповідно до гаманця та смаків. На день необхідно розраховувати на 15 євро. Це 

сніданок, обід та вечеря в кафе. Але ми маємо свою кухню, тому всі бажаючи 

можуть готувати сніданок собі окремо, доречі гарна практика майбутнього 

студентського життя); 

- переїзд по Кракову; 

- всі бажаючі можуть придбати ISIC в нашому освітньому центрі, вартість 100 грн. 

Для цього необхідно привезти із собою довідку із місця навчання, фотокартка 2,5 

на 3,5 см. 

- 18 євро візового сбору під час відкриття візи; 

- дозвіл батьків на перетин кордону - 200-300 грн, в залежності від вартості послуг 

нотаріуса. 

 

РЕЄСТРАЦІЯ ДО 15.11.2016 РОКУ 

097-044-36-71, 066-737-59-79 

polyglot.kyiv@gmail.com 

 


