SARBINOWO
kolonie językowe - wiek 8 - 15 lat

PROGRAM JĘZYKOWY:
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,

OPCJONALNIE:
Fakultatywna wycieczka do Tropical Island w
Berlinie
W programie całodzienny pobyt w Wiosce Tropikalnej:
piaszczysta plaża z palmami, dżungla, Laguna Balisztuczne fale, podziemne zjeżdżalnie, las tropikalny,
groty, wodospady, turbo zjeżdżalnie, i inne.
Konieczność
posiadania
ważnego
paszportu.
Koszt wycieczki: 200zł + 45€
Fakultatywna wycieczka do LEGOLAND w Danii
Całodzienny pobyt w zachwycającym parku miniatur
ze znanymi budynkami i miastami, zbudowany z 20
mln klocków. Ponadto samochody, statki, zamki,
Kraina piratów, Królestwo Rycerzy i Księżniczek,
Rwąca Rzeka, przejażdżka smoczym pociągiem,
miasteczko z Dzikiego Zachodu, Strefa Wyobraźni z
akwarium i największe w Skandynawii kino 4D.
Koszt wycieczki: 280 zł + 45 €
Uwaga: można wziąć udział tylko w jednej wycieczce
fakultatywnej

Cross training for kids
Treningi z instruktorem fitnessu z elementami crossfit
dla dzieci:. różne ćwiczenia wzmacniające i
koordynacyjne,
stretching,
taśmy,
drabinki
koordynacyjne, 6 godz. zajęć podczas turnusu.
Koszt: 180 zł
Gimnastyka artystyczna
Zajęcia gimnastyczno-taneczne z instruktorem, 6
godz. zajęć podczas turnusu.
Koszt : 180 zł
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek Bałtyk w Sarbinowie położony na rozległym,
ogrodzonym terenie (1,2 ha) w cichej okolicy, w
pierwszej linii zabudowy, bardzo blisko morza, 100m
od plaży

PROGRAM REKREACYJNY:
• Całodniowa wycieczka do Kołobrzegu, w
programie: spacer po molo i promenadzie
nadmorskiej,
zwiedzanie
starówki
kołobrzeskiej, rejs statkiem
• Zajęcia sportowe i rekreacyjne kąpiele w
morzu, siatkówka, piłka nożna plażowa,
koszykówka, tenis stołowy
• Piesze wycieczki po okolicy,
• Zajęcia wieczorne quizy i gry językowe,
atrakcyjne konkursy, dyskoteki,
• Zajęcia tematyczne: plastyczne, muzyczne,
aktorskie, terenowy bieg z językiem,
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek,
• Pamiątkowe zdjęcia dla każdego uczestnika dostęp do dysku

Ośrodek zapewnia:.
• pełne wyżywienie - 3 posiłki,
• pokoje 3-5 -osobowe z łazienkami
• w ośrodku do dyspozycji: sale dydaktyczne, sala
dyskotekowa, boiska do siatkówki, piłki nożnej ,
sala gimnastyczna, miejsce na ognisko
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, Poznań, Warszawa - 190 zł
• Katowice, Kraków - 220 zł
TURNUSY:
Terminy

Kolonia

12.07. - 25.07.20

angielski

