
Obóz i kolonia językowa nad polskim morzem  

Międzywodzie 2021
Turnus:      04.07 - 17.07.2021     obóz i kolonia: angielski

18.07. - 31.07.2021     obóz i kolonia: angielski, hiszpański
01.08 - 14.08.2021      obóz i kolonia: angielski, niemiecki

Organizator: LEKTOR Travel z Wrocławia

Program językowy: 
• OBÓZ :         40 lekcji (wiek uczestników 15 – 19 lat –3 lekcje rano +warsztaty)
• KOLONIA :  30 lekcji  (wiek uczestników 8 – 14 lat –2 lekcje rano +warsztaty)

konwersacje, symulacje językowe, kręgi tematyczne, autorski system do nauki słówek LEKTOR Vocabulary Training, 
ciekawe materiały dydaktyczne, doświadczeni lektorzy (również native speakers), wszystkie poziomy zaawansowania 
oprócz zupełnie początkującego, certyfikat na zakończenie nauki

Program rekreacyjny:
• całodniowa wycieczka do Międzyzdrojów i Wolińkiego Parku Narodowego, w programie zwiedzanie 

Promenady Gwiazd, Molo, Rezerwat Żubrów, Jezioro Turkusowe, Wzgórze Gosań
• półdniowa wycieczka do Dziwnowa - 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 z dysku) z całego pobytu dla każdego uczestnika

Program Fakultatywny:         Uwaga! Można wziąć udział w jednym z kursów i w jednej z wycieczek
Kurs nauki windsurfingu - z instruktorem, 6 godzin podczas turnusu, jez. Wrzosowskie w Dziwnówku (opłata 
zawiera wypożyczenie sprzętu, nie zawiera stroju) – koszt 250 zł
Łowcy adrenaliny - zajęcia z instruktorami, 6 godzin podczas turnusu, obejmuje: paintball, strzelanie z broni ASG, 
wyprawa kajakowa, rowery wodne - koszt 250 zł
Fakultatywna wycieczka do Tropical Island w Berlinie  (piaszczysta plaża, dżungla, sztuczne fale, groty, zjeżdżalnie
itp.), konieczność posiadania ważnego paszportu - koszt 250 zł + 45 euro
Fakultatywna wycieczka do Kopenhagi (Syrenka, odprawa warty Gwardii Królewskiej, Kościół Marmurowy, 
pomnik Andersena, rejs po kanałach Kopenhagi), konieczność posiadania ważnego paszportu – koszt 300 zł + 10 euro
Fakultatywna wycieczka do LEGOLAND w Danii - koszt 300 zł + 45 euro

Świadczenia: 
• zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym Międzycechowy w Międzywodziu, położonym na dużym 

zalesionym i ogrodzonym terenie, ok. 300 m od plaży
• pokoje 2, 3, 4 - osobowe z łazienkami
• w ośrodku do dyspozycji: sale dydaktyczne, sala dyskotekowa, boisko do siatkówki plażowej, miejsce na 

ognisko, plac zabaw dla dzieci, tenis stołowy, bilard, piłkarzyki
• pełne wyżywienie
• opieka pedagogiczna, medyczna, ratownika
• wszystkie wstępy
• ubezpieczenie NNW

Koszt: 1970 zł (dojazd z Krakowa w obie strony + 240 zł)

Uwagi: Kwalifikacja na podstawie testu językowego.
Zgłoszenia wraz z zadatkiem 500 zł (+240 zł za dojazd) prosimy kierować na adres naszego biura.
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