
 

USTKA  

obóz językowy - wiek 15 - 19 lat 

kolonie językowe - wiek 8 - 14 lat 

 

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

 

 warsztaty językowe - konwersacje, symulacje 
językowe, kręgi tematyczne, 

 ciekawe materiały dydaktyczne i pomoce 
audiowizualne, 

 autorski system do nauki słówek LEKTOR 
Vocabulary Training, 

 doświadczeni lektorzy, również native speakers, 

 wszystkie poziomy zaawansowania oprócz zupełnie 
początkującego, 

 certyfikat.  

 PROGRAM REKREACYJNY:  
 całodniowa wycieczka na unikalne ruchome 

wydmy, wejście do Słowińskiego Parku 

Narodowego, piesza wędrówka przez przepiękny 
pustynny krajobraz, unikatowy w Europie, zwany 
polską Saharą, oglądanie latarni Czołpino, przejazd 
do Kluk (muzeum wsi słowińskiej- pokazy plecenia 
koszy, tkania sieci rybackich i wyrobu masła) 

 półdniowa wycieczka do bunkrów Bluchera – 

zwiedzanie tajemniczych fortyfikacji z efektami 
wizualnymi i salą efektów dźwiękowych;  dodatkowo 
poszukiwanie skarbu z wykrywaczem metalu lub 
strzelanie z łuku lub replik broni historycznej ASG 

 rejs starym galeonem po morzu w pirackim stylu 

 Zajęcia sportowe i rekreacyjne kąpiele w morzu, 

siatkówka, piłka plażowa, tenis stołowy  

 Piesze wycieczki po okolicy, do portu i na 

promenadę nadmorską  

 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 z dysku)  dla 

każdego uczestnika. 

 
 
 
 
 

 
OPCJONALNIE:  
 

Fakultatywna wycieczka do Aquaparku Panorama w 
Jarosławcu  

Całodniowy pobyt w Aquaparku PANORAMA w Jarosławcu 

Pobyt w kompleksie krytych i zewnętrznych basenów z 

podgrzewaną wodą 

Groty z wodospadami, 6 zjeżdżalni zewnętrznych, 2 

wewnętrzne, basen z falą morską, rwąca rzeka 

Koszt wycieczki: 150zł 
 

Kurs fitnessu 

Treningi z instruktorem fitnessu, 8 h podczas turnusu, m.in. 
modelowanie sylwetki, ćwiczenia wzmacniające i 
koordynacyjne, stretching, taśmy, drabinki koordynacyjne, 
porady dietetyczne. Koszt kursu: 170zł 
 
Kurs nauki tenisa 

Nauka tenisa z instruktorem, 8 godzin podczas turnusu, 
opłata zawiera także wypożyczenie sprzętu.  
Koszt nauki: 250zł 
Uwaga: można wziąć udział tylko w jednym rodzaju kursu 

 

 
 

ZAKWATEROWANIE:  
Ośrodek Bałtyk  położony jest we wschodniej części Ustki, 

jednej z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych 
na polskim wybrzeżu z piaszczystymi plażami i wieloma 
atrakcjami  dla turystów. 
Ośrodek oddalony  pasem wydm i lasu od morza i pięknej, 
szerokiej plaży. 
Ośrodek zapewnia:. 

 pełne wyżywienie - 3 posiłki, 

 pokoje 3-4-5  osobowe z łazienkami i balkonami,  

 w ośrodku do dyspozycji:  sale dydaktyczne, sala 
dyskotekowa, świetlica, sklepik, boiska.  

 
OPŁATY:  
1749 zł (możliwość opłaty w ratach) 

Cena obejmuje ponadto: opiekę pedagogiczną i medyczną, 
wszystkie wstępy, ubezpieczenie NNW. 

 
DOJAZD:  
Zapewniamy dojazd  z następujących miast:                                                                    

 Wrocław, Poznań, Warszawa -150 zł 

 Katowice, Kraków -190 zł 

TURNUSY:  
 

Terminy Obóz Kolonia 

22.07. - 04.08.18 angielski, polski  angielski, polski 

05.08. - 18.08.18 angielski , polski angielski polski 

 

http://www.lektor.com.pl/kolonie-obozy-jezykowe/dojazd-na-obozy-i-kolonie

