
Obóz i kolonia językowa w polskich górach
Zakopane-Murzasichle 2022

Turnusy:
10.07 - 23.07.2022            obóz i kolonia: angielski
24.07 - 06.08.2022            obóz i kolonia: angielski
07.08 - 20.08.2022            obóz i kolonia: angielski

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 górska z przewodnikiem nad Morskie Oko, przejście od Palenicy Białczańskiej, 

trasą wokół Wodospadów Mickiewicza, spacer wokół jeziora
• półdniowa wycieczka na Gubałówkę (1123m n.p.m)
• odwiedzanie ciekawych miejsc w Zakopanem: śladami Małysza – skocznia narciarska Wielka Krokiew,

cmentarz na Pęksowym Brzysku, Krupówki
• 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

Dodatkowo:          Uwaga! Można wziąć udział w jednym z kursów i w jednej z wycieczek
Kurs wspinaczki – 6 godzin zajęć w parku linowym pod okiem instruktorów - koszt: 250 zł
Kurs fitness - treningi z instruktorem fitnessu, 6 godzin podczas turnusu - koszt: 250 zł
Fakultatywna wycieczka do parku rozrywki Energylandia  - koszt: 250 zł
Fakultatywna wycieczka do parku wodnego Tatralandia na Słowacji (konieczność posiadania ważnego 
paszportu) – koszt: 200 zł + 35 euro
Świadczenia: 

• zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym GIEWONT o wysokim standardzie
• pokoje 3, 4, 5 - osobowe z łazienkami i TV
• w obiekcie do dyspozycji: kryty basen, sale dydaktyczne, sala dyskotekowa, sale konferencyjne, 

tenis stołowy, boiska do siatkówki, koszykówki, szałas regionalny
• pełne wyżywienie
• opieka pedagogiczna, medyczna
• wszystkie wstępy
• opłaty na turystyczne fundusze TFG i TFP
• ubezpieczenie NNW

Koszt: 2250 zł (dojazd z Krakowa w obie strony + 190 zł)

Uwagi: Kwalifikacja na podstawie testu językowego.
Zgłoszenia wraz z zadatkiem 500 zł (+190 zł za dojazd) prosimy kierować na adres naszego biura.

Biuro Usług Turystycznych     Rok założenia 1992    www.trampik.okay.pl

           TRAMPIK
                                  ul. Urszulańska 16         33-100  Tarnów                       tel. 14 621-55-10      

    czynne: p, w, ś, pi 1000-1500     czwartek 1000 - 1700                          trampik@trampik.okay.pl


	Biuro Usług Turystycznych Rok założenia 1992 www.trampik.okay.pl

