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Planując mój wyjazd do Paryża musiałam na początku uwzględnić kontakt z biurem GLOSSA, w celu               

otrzymania informacji o szkole, w której będę odbywała letni kurs języka francuskiego. Kolejnym etapem było               
zaplanowanie podróży, w związku z tym wyszukałam połączenie tanimi liniami lotniczymi Wizz Air do Paryża               
Beauvais. Następnie sprawdziłam możliwości połączenia bezpośrednio z lotniska do Paryża i mojego miejsca             
zakwaterowania. Zapewniłam je sobie w oddziale PAN (Polska Akademia Nauk), która usytuowana jest w              
centrum Paryża. W celu rezerwacji miejsca skontaktowałam się z osobą, która drogą elektroniczną przekazała              
mi informacje na temat noclegów w pokojach gościnnych Stacji PAN w Paryżu. Podałam godzinę przylotu i w                 
przybliżeniu godzinę dotarcia z lotniska. Otrzymałam potwierdzenie rezerwacji zakwaterowania w podanym           
przeze mnie terminie. Bezpośrednie dotarcie do tego miejsca z lotniska Beauvais zapewnił mi polski              
przewoźnik, który drogą elektroniczną dostarczył mi Kartę rezerwacji klienta na przejazd z lotniska do Paryża i                
w drodze powrotnej z Paryża na lotnisko. Otrzymałam również dokładną mapę miejsc przy lotnisku ze               
wskazaniem tego, do którego mam dotrzeć.  

Studiując mapę Paryża odkryłam, że blisko mojego       
zakwaterowania znajdowała się stacja metra, która      
umożliwiała mi komunikację z moją szkołą językową.       
Dotarcie do niej wymagało przemieszczania się dwoma       
liniami metra. Żeby swobodnie z niego korzystać,       
wyszukałam stosowną aplikację na telefon.  

Zakupiłam też przewodnik po Paryżu oraz      
wyszukałam informacje w Internecie, aby wiedzieć, jakie       
miejsca, zabytki chcę zobaczyć.  

Aby lepiej przygotować się do pobytu w szkole, zapisałam się na krótki kurs w szkole językowej,                
podczas którego zapoznałam się z podstawowym słownictwem, niezbędnym do komunikacji. Zakupiłam           
również słownik polsko – francuski oraz rozmówki polsko – francuskie. Wyszukałam aplikację na telefon              
(Audio TRAVELS), dzięki której zwiedzając różne miejsca w Paryżu mogłam o nich na bieżąco słuchać.  

Wnioski:  

● zapoznałam się z kulturą Francji, 
● wzbogaciłam wiedzę na temat kuchni francuskiej, 
● wykształciłam umiejętności samodzielnego wyszukiwania lotów, połączeń, zakwaterowania i 

planowania poruszania się po Paryżu,  
● nauczyłam się słówek niezbędnych do komunikacji w języku francuskim.  

 

 


