ZAKOPANE – MURZASICHLE
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 to 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 na zakończenie nauki,
PROGRAM REKREACYJNY:
 całodniowa wycieczka górska z przewodnikiem
nad Morskie Oko - największe i najpiękniejsze
jezioro tatrzańskie, przejście od Palenicy
Białczańskiej, trasą wokół Wodospadów
Mickiewicza, spacer wokół jeziora, przepiękna
sceneria polodowcowa, widoki na najwyższe
szczyty Polski - Rysy i Mięguszowickie,
 półdniowa wycieczka na Gubałówkę (1123 m
n.p.m), skąd rozpościera się przepiękna panorama
Tatr,
 odwiedzanie ciekawych miejsc w Zakopanem:
śladami Małysza - Wielka Krokiew, cmentarz na
Pęksowym Brzysku z grobami Makuszyńskiego,
Witkiewicza,
 spacery po Krupówkach (najsłynniejsza ulica w
Zakopanem),
 zajęcia sportowe i rekreacyjne: kryty basen na
terenie ośrodka, siatkówka, koszykówka, unihokej,
 zajęcia wieczorne: quizy i gry językowe, wieczory
piosenki językowej, ogniska z pieczeniem
kiełbasek, atrakcyjne konkursy, dyskoteki,
 zajęcia tematyczne: plastyczne, muzyczne,
aktorskie, terenowy bieg z językiem,
 pamiątkowe zdjęcia (do pobrania z dysku) z
całego pobytu dla każdego uczestnika.

OPCJONALNIE:
Fakultatywna wycieczka do ENERGYLANDIIw programie całodzienny pobyt w największym parku
rozrywki w Europie m. in.: roller coastery, space booster,
tsunami dropper , tropikalna wyspa z trzema basenami z
podgrzewaną wodą, ciekawe widowiska: akrobacje
motocyklowe, Piramid Ilusion – kino 7D, planetarium, wioska
wikingów i inne
Koszt wycieczki: 250 zł
Fakultatywna wycieczka na Słowację- do Tatralandii
Wycieczka autokarowa do Tatralandii, największego w
Europie Środkowej termalnego parku wodnego, w
programie: pobyt w parku wodnym. Do dyspozycji:
9 odkrytych basenów z termalną leczniczą wodą (26 - 38
st. C) , 21 zjeżdżalni, Witalny Świat: sauny parowe, fińskie,
suche, aromatyczne, jacuzzi.
Koszt wycieczki: 200 zł + 35 €
Konieczność posiadania ważnego paszportu.
Kurs wspinaczki
Dodatkowo zapraszamy chętnych na zajęcia ze wspinaczki.
Proponujemy 6 godz. zajęć, które odbywać się będą w parku
linowym pod okiem instruktorów. Zajęcia obejmować będą
naukę wspinaczki elementy survivalu, naukę węzłów i
autoasekuracja oraz pokonywanie tras w parku linowym
Koszt kursu: 250 zł
Kurs fitness
Treningi z instruktorem fitnessu, 6 godzin podczas turnusu.
Zajęcia m. in. z zakresu modelowania sylwetki, różnorodne
ćwiczenia wzmacniające i koordynacyjne, stretching, taśmy,
drabinki koordynacyjne.
Koszt kursu: 250 zł
Uwaga: można wziąć udział w jednym z kursów
fakultatywnych.
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek wypoczynkowy GIEWONT o wysokim standardzie,
nowocześnie urządzony obiekt z windą i krytym basenem,

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

pełne wyżywienie.

w ośrodku do dyspozycji: basen kryty, sale
dydaktyczne, sale konferencyjne, stół do tenisa
stołowego, boiska sportowe (siatkówka,
koszykówka), sala dyskotekowa, szałas regionalny
OPŁATY:
2250 zł (możliwość opłaty w ratach)
Cena obejmuje ponadto: opiekę pedagogiczną i medyczną,
wszystkie wstępy, ubezpieczenie NNW, opłaty za
turystyczne fundusze TFG i TFP. .
DOJAZD:
Zapewniamy dojazd z następujących miast:
Wrocław, Warszawa, Katowice, Opole - 250 zł
Kraków – 190 zł; Poznań - 290 zł
TURNUSY:
Terminy

Obóz

Kolonia

10.07. - 23.07.22

angielski,

angielski

24.07. - 06.08.22

angielski,
polski

angielski,
polski

07.08. - 20.08.22

angielski,
polski

angielski,
polski

