
MIĘDZYWODZIE 

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 do Międzyzdrojów i 
Wolińskiego Parku Narodowego, w programie 
zwiedzanie Promenady Gwiazd, Molo,  Rezerwat 
Żubrów, Jezioro Turkusowe, Wzgórze Gosań, 

 Wycieczka półdniowa do Dziwnowa: w programie 
m.in. rejs statkiem, most zwodzony, Aleja Gwiazd 
Sportu 

 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. 

 
 
OPCJONALNIE:  
Kurs nauki windsurfingu 
Nauka windsurfingu z instruktorem, 6 godzin podczas 
turnusu, jezioro Wrzosowskie w Dziwnówku, opłata zawiera 
także wypożyczenie sprzętu.  
Koszt: 300zł 
 
 
Wodna przygoda  
Zajęcia z instruktorami, 6 godzin podczas turnusu, w 
programie: wyprawa kajakową, pływanie rowerem wodnym, 
przejazd bananem po jeziorze, próby jazdy na desce sup. 
Koszt: 250 zł 
 
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: 300 zł + 50 € 
 
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: 350 zł + 10 € 
 
Fakultatywna wycieczka do parku atrakcji Kajtur 
W programie przejście drużyn przez tor atrakcji na 
poligonie. Na uczestników czekają m.in:  strzelnica 
paintballowa, przejazd segwayem,  gry sprawnościowe w 
alkogoglach, tyrolka- zjazd nad przeszkodą wodną, 
lokalizacja zakopanych przedmiotów sprzętem sapera, 
rescue team - ćwiczenia na fantomie w udzieleniu pierwszej 
pomocy, bieg na orientację, rzut podkową.  
Doskonała integracja i praca zespołowa przy realizacji zadań 
terenowych, zręcznościowych, logicznych dla kolonistów i 
obozowiczów, zarówno dla dziewcząt jak  i chłopców.  
Koszt wycieczki: 200 zł  
 
Uwaga: można wziąć udział tylko w jednej wycieczce 
fakultatywnej 
 
ZAKWATEROWANIE:  
Ośrodek wypoczynkowy Międzycechowy w Międzywodziu, 
położony na zalesionym i ogrodzonym terenie 1,5 ha, 
w odległości ok. 300 m od szerokiej piaszczystej plaży, 
niedaleko Wolińskiego Parku Narodowego 

 pokoje 2,3,4 - osobowe z łazienkami, 

 pełne wyżywienie 

 w ośrodku do dyspozycji: sale dydaktyczne, sala 
dyskotekowa, boisko do siatkówki plażowej, miejsce 
na ognisko, plac zabaw dla dzieci, tenis stołowy, 
bilard, piłkarzyki 

  
 
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 - 250zł  
Kraków, Katowice - 290zł 
 
TURNUSY:  
 

Terminy Obóz Kolonia 

03.07. - 16.07.22 
angielski,  

polski 

angielski,  

polski 

17.07. - 30.07.22 
angielski,  

hiszpański  

angielski 

hiszpański 

31.07. - 13.08.22 
angielski, 

 niemiecki 

angielski 

niemiecki, 

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

