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Obóz językowy
Karkonosze

Termin: 27.06-4.07.2021

Zapraszamy na wspaniałą przygodę w Karkonoszach połączoną z
nauką języka angielskiego!

Dzień 1. Wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach porannych. Przyjazd do Jagniątkowa
– górskiej części Jeleniej Góry. Zakwaterowanie w ośrodku, kolacja, nocleg. 
Dzień  2-7.  Zajęcia  z  języka  angielskiego  z  wyznaczonymi  zadaniami  językowymi,  przy
współudziale doświadczonego nauczyciela j. angielskiego, organizowane w różnych atrakcyjnych
miejscach regionu, np.:

• Willa Hauptmanna – niemieckiego pisarza noblisty
• warsztaty dydaktyczne Karkonoskiego Parku Narodowego
• Park linowy Trollandia w Szklarskiej Porębie
• wędrówka do polskiej Narnii - Wodospadu Kamieńczyka
• przejazd kolejką linową na Szrenicę, górującą nad doliną Szklarskiej Poręby
• Stara  Chata  Walońska  –  frapujące  historie  dawnych  górników  kamieni  szlachetnych  i

półszlachetnych
• Zamek Chojnik – średniowieczne ruiny zamku górujące nad Kotliną Jeleniogórską 
• zwiedzanie starówki Jeleniej Góry
• wizyta w Western City – Mieście Prawdziwych Kowbojów
• wizyta  w  starej  Hucie  Szkła  Julia,  gdzie  zwiedzający  poznają  historię  powstawania

wspaniałych wyrobów ze szkła (warsztaty)
• słynna Chata na głowie w Miłkowie 

Po powrocie do ośrodka każdego dnia rozliczenie zadań językowych. W razie niepogody atrakcje i
konkursy na miejscu, z wykorzystaniem j. angielskiego. W obiekcie m. in.: boisko do koszykówki,
siatkówki, piłki nożnej, miejsce na ognisko, huśtawki, grill, siłownia, sala sportowa. 
Dzień  8.  Śniadanie.  Wykwaterowanie,  wyjazd  w  drogę  powrotną.  Po  drodze  zwiedzanie
Wrocławia: Rynek Główny, Ostrów Tumski. Przyjazd na miejsce zbiórki i zakończenie wyjazdu. 

Cena: 1675 zł

Świadczenia:
- przejazd komfortowym autokarem
- 7 noclegów w DW Borowik (pokoje 3-5 osobowe)
- wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadów, 7 kolacji
- ognisko z pieczeniem kiełbasek
- nagrody za udział w quizach językowych
- opieka kadry pedagogicznej:  kierownika i  wychowawców – lektorów j. angielskiego (1 na 20
uczestników)
- ubezpieczenie NNW



Uwagi:
- możliwość zapłaty zaliczki za pomocą Bonu Turystycznego 
- odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione
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