DARŁÓWKO
obóz językowy - wiek 15 - 19 lat
kolonie językowe - wiek 9 - 14 lat

OPCJONALNIE:
Kurs nauki windsurfingu
Nauka windsurfingu z instruktorem, 6 godzin podczas
turnusu, jezioro w Dąbkach, opłata zawiera także
wypożyczenie sprzętu.
Koszt nauki: 300zł
Kurs żeglarstwa
Nauka z instruktorem, 6 godzin podczas turnusu, jezioro w
Dąbkach, opłata zawiera także wypożyczenie sprzętu.
Koszt nauki: 300zł
Uwaga: możliwy 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: 300zł + 50 €

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 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)

wyjście do Aquaparku Jan w Darłówku (basen
sportowy, baseny rekreacyjne, dzika rzeka, 3
zjeżdżalnie wodne –Turbo, ślizgawki wodne,
jacuzzi), pobyt 2 godziny,

wycieczki piesze: latarnia, port, most zwodzony w
Darłówku,

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

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.

Fakultatywna wycieczka do parku historii i rozrywki
Bunkry Bluchera i do Ustki
W programie zwiedzanie podziemnej interaktywnej wystawy
multimedialnej Bunkry Bluchera, tajemnice i sekrety
bunkrów. Ponadto turniej łuczniczy z nagrodami, strzelanie z
broni ASG, poszukiwanie skarbów z wykrywaczem metalu,
paintball, strzelanie stacjonarne, grochówka wojskowa i
kiełbasa z grilla.
Dodatkowo spacer po Ustce, przejście przez most
wahadłowy na promenadę, do mariny i do latarni morskiej.
Koszt wycieczki: 200zł
ZAKWATEROWANIE:
Ośrodek wypoczynkowy GÓRNIK znajduje się w
zachodniej części Darłówka, 100 m od morza, położony w
lesie sosnowym, w pasie wydm przed zejściem na plażę.

pokoje 4 osobowe i pokoje typu studio ( 3-4
osobowe) z łazienkami, TV

pełne wyżywienie

w ośrodku do dyspozycji: sale dydaktyczne, boisko
do siatkówki plażowej, miejsce na ognisko, teren
zielony, duży namiot rekreacyjny na dyskoteki i
spotkania.

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, Poznań – 250 zł
Kraków, Katowice – 290 zł
TURNUS:
10.07. - 23.07.22

angielski

angielski

24.07. - 06.08.22

angielski

angielski

