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Obóz językowy
Władysławowo

Termin: 16-23.08.2021

Zapraszamy na wspaniałą przygodę nad Bałtykiem połączoną z
nauką języka angielskiego!

Dzień  1.  Wyjazd  z  miejsca  zbiórki  we  wczesnych  godzinach  porannych.  Przyjazd  do
Władysławowa. Kolacja, zakwaterowanie, 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.:

• wycieczka do Trójmiasta
• półwysep Helski: fokarium oraz spacer na helski cypel
• pracownia bursztynu w Chłapowie (prelekcja z prezentacją) 
• Ocean Park we Władysławowie - z oryginalną ekspozycją sztucznych zwierząt morskich i

oceanicznych
• Lisi Jar – ogromny wąwóz erozyjny
• kaktusiarnia w Rumi – z największą w Europie kolekcją kaktusów, agaw i wilczomleczy
• Skansen Zagroda Gburska i Rybacka – gdzie zobaczymy warunki, w jakich żyli pracowali

dawni Kaszubi
• wycieczka do historycznego miasta Puck
• poznawanie okolicy z wieży widokowej Domu Rybaka 
• Jurata: spacer „Międzymorzem” - deptakiem łączącym plaże Bałtyku z molem na Zatoce

Puckiej. 
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  z  siatką  i
koszem, plac zabaw, miejsce do grillowania, ping-pong, piłkarzyki, sprzęty sportowe. 
Dzień 8. Śniadanie. Wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną. Po drodze zwiedzanie Zamku w
Malborku. Przyjazd na miejsce zbiórki i zakończenie wyjazdu. 

Cena: 1680 zł

Świadczenia:
- przejazd komfortowym autokarem
- 7 noclegów w OW Paleo (pokoje 2-5 osobowe)
- wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadów, 7 kolacji
- nagrody za udział w quizach i konkursach językowych
- ognisko z kiełbaskami
- 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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