
DŹWIRZYNO 
obóz językowy - wiek 15 - 19 lat 

kolonie językowe - wiek 11 - 14 lat 

 

 
 
PROGRAM JĘZYKOWY:  
Obóz: 40 lekcji (3 lekcje rano + warsztaty) 
Kolonia: 30 lekcji (2 lekcje rano + warsztaty) 
 

• warsztaty językowe - konwersacje, symulacje 
językowe,  

• ciekawe materiały dydaktyczne i  audiowizualne, 

• system do nauki słówek LEKTOR Vocabulary 
Training, 

• wszystkie poziomy oprócz początkującego, 

• doświadczeni lektorzy, również native speakers, 

• wszystkie materiały językowe, 

• certyfikat  na zakończenie, 
 
 
 
PROGRAM REKREACYJNY:  

• Całodniowa wycieczka do Kołobrzegu, w 
programie: spacer po molo i promenadzie 
nadmorskiej, zwiedzanie starówki 
kołobrzeskiej, pobyt w aquaparku Milenium, 
korzystanie z wszystkich atrakcji : basen 
sportowy, basen rekreacyjny, dzika rzeka, 2 
rynny wodne, 4 jacuzzi  

• Piesze wycieczki: nad Jezioro Resko i do 
portu w Dźwirzynie, 

• Zajęcia sportowe i rekreacyjne kąpiele w 
morzu, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, 
unihokej, 

• Zajęcia wieczorne quizy i gry językowe, 
atrakcyjne konkursy, dyskoteki,  

• Zajęcia tematyczne: plastyczne, muzyczne, 
aktorskie, terenowy bieg z językiem, 

• Ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

• Pamiątkowe zdjęcia (do pobrania)  dla 
każdego uczestnika. 
 

TURNUS:  
 

Termin Obóz Kolonia 

05.08. - 18.08.20 angielski angielski 

 

OPCJONALNIE:  
Kurs nauki windsurfingu 
Nauka windsurfingu z instruktorem, 6 godzin podczas 
turnusu, jezioro Resko w Dźwirzynie, opłata zawiera 
także wypożyczenie sprzętu, nie zawiera stroju.  
Koszt nauki: 240zł 
 
Kurs nauki tenisa 
Nauka tenisa z instruktorem, 6 godzin podczas 
turnusu, opłata zawiera także wypożyczenie sprzętu.  
Koszt nauki: 220zł 
 
Uwaga: można wziąć udział tylko w jednym rodzaju 
kursu 
 
Fakultatywna wycieczka do Tropical Island w 
Berlinie 
W programie całodzienny pobyt w Wiosce Tropikalnej: 
piaszczysta plaża z palmami, dżungla, Laguna Bali-
sztuczne fale, podziemne zjeżdżalnie, las tropikalny, 
groty, wodospady, turbo zjeżdżalnie, i inne. 
Konieczność posiadania ważnego paszportu.  
Koszt wycieczki: 200zł + 45€ 
 
Fakultatywna wycieczka do Kopenhagi 
W programie całodzienny pobyt w Kopenhadze, 
Syrenka  Kopenhaska, odprawa warty Gwardii 
Królewskiej, Kościół Marmurowy, pomnik Andersena, 
spacer po najdłuższym deptaku północnej Europy + 
rejs po kanałach Kopenhagi 
Konieczność posiadania ważnego paszportu.  
Koszt wycieczki: 280 zł + 10 Euro 
 
Uwaga: można wziąć udział tylko w jednej wycieczce 
fakultatywnej 
 
ZAKWATEROWANIE:  
Ośrodek wypoczynkowy GRÓD PIASTÓW w 
Dźwirzynie, miejscowości znanej z jednej z 
najpiękniejszych i najczystszych plaż na wybrzeżu, 
ośrodek położony na ogrodzonym, przestronnym i 
bezpiecznym dla dzieci terenie, w bezpośrednim 
sąsiedztwie jeziora Resko, ok 700 m od morza  

• pokoje 3,4 – osobowe i studia 2+3 z 
łazienkami, 

• pełne wyżywienie, 

• w ośrodku do dyspozycji: sale dydaktyczne, 
boisko do siatkówki i koszykówki, boisko do 
piłki nożnej, plac zabaw, bilard, siłownia 
 

OPŁATY:  
1879 zł (możliwość opłaty w ratach) 
Cena obejmuje ponadto: opiekę pedagogiczną i medyczną, 
wszystkie wstępy, ubezpieczenie NNW.  
 
DOJAZD:  
Zapewniamy dojazd z następujących miast:                                                                   
Wrocław, Warszawa, Poznań - 190zł  
Kraków, Katowice - 220zł 
 
 

 

 

 


