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Obozy językowe
dla dzieci i młodzieży
w wieku 5-21 lat

Szanowny Rodzicu,
Drogi Kursancie.

Jesteśmy pasjonatami tego, czym się
zajmujemy. Każdy z nas, na własnej skórze, miał szansę przeżyć przygodę na
kursie językowym za granicą i jesteśmy
absolutnie zachwyceni efektami, jakie
przyniosły nam takie wyjazdy! Nie tylko
my widzimy korzyści z takiej formy wakacji. Popularność obozów językowych
za granicą rośnie z roku na rok, a wraz
z nią oferta szkół językowych. Zdajemy
sobie sprawę z tego jak duży wybór ofert
można znaleźć na rynku. Opierając się
na naszym wieloletnim doświadcze-

niu w branży oraz regularnych wizytach
w szkołach partnerskich wybraliśmy
te programy, które naszym zdaniem
spełnią Państwa oczekiwania pod
względem jakości nauczania, bezpieczeństwa i oczywiście dobrej
zabawy. Wiemy, że każdy z młodych
kursantów jest inny i ma inne potrzeby,
dlatego zachęcamy do rozmowy z naszymi konsultantami w celu ustalenia
optymalnej oferty dopasowanej do Państwa oczekiwań.

Wiemy jak ważne jest dzisiaj racjonalne
planowanie edukacji dzieci i młodzieży.
Rosnąca na rynku konkurencja oraz coraz wyższe wymagania powodują, że od
najmłodszych lat zaczynamy zdobywać
umiejętności, które w przyszłości mają
zaowocować sukcesem w życiu. Zdajemy sobie sprawę, że młodzież, zmęczona nauką przez rok szkolny szuka odpoczynku w wakacje. Dlaczego więc nie
połączyć kursu językowego z poznawaniem nowych miejsc oraz rówieśników z
całego świata?

Z własnego doświadczenia wiemy,
że nauka w przyjemnych, niestresujących okolicznościach, połączona
z praktykowaniem żywego języka w
spontanicznych sytuacjach przynosi
ogromne korzyści. Podczas obozów
językowych za granicą młodzież nabiera pewności siebie, odkrywa nowe zainteresowania i zawiązuje przyjaźnie na
długie lata! Takie wyjazdy często stają
się pierwszym krokiem młodych ludzi
w międzynarodowej karierze.

Dlaczego Smile Trips?

OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY
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ZAKWATEROWANIE
I OPIEKA
Chcemy mieć pewność, że podczas obozu językowego, wszyscy nasi kursanci czują się bezpiecznie
i komfortowo. Dlatego też dokładnie wybieramy
partnerów nie tylko pod względem wysokiej jakości nauki, ale także oferowanych możliwości zakwaterowania i wyżywienia.
Niezależnie od tego, czy zdecydują się Państwo na zakwaterowanie u rodziny lokalnej, na kampusie, czy w akademiku, kursanci otoczeni są opieką i nadzorem. Wszystkie obozy zawierają w swojej cenie pełne wyżywienie
oparte na zdrowej, pożywnej diecie uwzględniającej specjały lokalnej kuchni. Jeżeli mają Państwo specjalne życzenia dotyczące diety, bardzo prosimy
o informacje przy rezerwacji obozu.

PRZELOT

POZIOM
ZAAWANSOWANIA
JĘZYKA

ZAJĘCIA
POZALEKCYJNE

Zajęcia językowe na obozie prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania języka. Przydział do grupy odbywa się na
podstawie testu językowego, przeprowadzanego w pierwszy dzień
obozu lub online, jeszcze przez wyjazdem. Zajęcia odbywają się
w grupach międzynarodowych, z młodzieżą z całego świata.

Program pozalekcyjny oferowany na obozie to doskonałe uzupełnienie zajęć językowych oraz
sposób utrwalenia swojej wiedzy i sprawdzenie jej w kontaktach z rówieśnikami. To także możliwość poznania lepiej danego kraju, nowe przyjaźnie oraz mnóstwo dobrej zabawy!

GWARANCJA
NAJNIŻSZEJ CENY

Stosujemy oficjalne ceny szkół zagranicznych, bez doliczania jakiejkolwiek prowizji i ukrytych
kosztów. Często jesteśmy w stanie zaproponować dodatkowy rabat lub ceny specjalnie dostępne wyłącznie za naszych pośrednictwem.
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OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

Wszystkie obozy, które organizujemy to wyjazdu indywidualne z przelotem we własnym zakresie. W ten sposób
mają Państwo gwarancję, że na obozie młodzież nie będzie w polskiej grupie, co z pewnością przełoży się na
efektywność nauki. Z przyjemnością doradzimy i pomożemy Państwu w rezerwacji najkorzystniejszego przelotu
na miejsce obozu. Większa część linii lotniczych oferuje
opiekę nad nieletnim na pokładzie samolotu, co jest
ważne szczególnie w przypadku młodszych kursantów.
Po wylądowaniu na miejscu, kursanci odbierani są przez
przedstawiciela szkoły i bezpiecznie odwożeni do miejsca
zakwaterowania.

WYSOKA
JAKOŚĆ KURSU

Wszystkie szkoły, z którymi współpracujemy to akredytowane
centra nauczania języka. Daje to gwarancję najwyższej jakości
kursów oraz komfortowe warunki nauki. Nauczyciele posiadają
odpowiednie uprawnienia do przekazywania swojej wiedzy młodzieży w ciekawy i efektywny sposób, który jest odpowiednio dobrany do grupy wiekowej oraz umiejętności językowych uczestników.
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CENA ZA TYDZIEŃ:
z zakwaterowaniem u rodziny

499 GBP
z zakwaterowaniem w akademiku

549 GBP
WIEK UCZESTNIKÓW

10-18
INTENSYWONOŚĆ KURSU
20 lekcji w tygodniu

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 40 minut

TERMINY
26 czerwca 2016
03, 10, 17, 24, 31 lipca 2016
07, 14, 21, 28 sierpnia 2016

Minimalna długość: 1 tydzień
Rozpoczęcie: Niedziela
Zakończenie: Sobota
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OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

BOURNEMOUTH

„

WIELKA BRYTANIA
Miasto ogrodów nad morzem.
Czyste powietrze i wysoki poziom
bezpieczeństwa”
Miasto

Położone na południowym
wybrzeżu Wielkiej Brytanii, 90
minut drogi od centrum Londynu, Bournemouth stało się
jedną z ulubionych nadmorskich miejscowości wypoczynkowych Anglików. Piaszczyste
plaże, malownicze klify, liczne
parki i ogrody stwarzają idealne miejsce do relaksu, zabawy
i rekreacji. Miłośnicy sportów
wodnych i plażowania na
pewno nie będą się tu nudzić.
Bournemouth zaskoczy także
fanów rozrywek miejskich, zakupów oraz kultury brytyjskiej.
To czyste, bezpieczne miasto,
które nie rozczaruje nikogo,
kto marzy o prawdziwym British Experience!

Szkoła językowa
Szkoła Cavendish School of
English to certyfikowany m.in.
przez English UK oraz British
Council doświadczony organizator obozów językowych dla
młodzieży. Kampus oddalony
jest krótkim spacerem do centrum a w jego skład wchodzą
trzy budynki w tradycyjnym
wiktoriańskim stylu oraz przepiękny ogród z palmami. Kursy
odbywają się na wszystkich
poziomach zaawansowania
języka w grupach międzynarodowych. Do nauki wykorzystywane są interaktywne materiały dydaktyczne, co sprawia, że
kursanci bardziej angażują się
w lekcje, przez co utrwalają i
zapamiętują nowe informacje.

Zakwaterowanie
•

Zakwaterowanie
w
znajdującym się przy
kampusie
akademiku w pokojach jedno
lub
dwuosobowych.

•

Zakwaterowanie u rodzin
brytyjskich zlokalizowanych w pobliżu szkoły,
od i do których kursanci
codziennie odbierani są
szkolnym autobusem.

Uczestnicy obozu praktycznie
w ogóle nie muszą używać
komunikacji miejskiej, co bezpośrednio przekłada się na
bezpieczeństwo i wygodę młodych kursantów.
W cenę obozu wliczone jest
pełne wyżywienie.

Atrakcje
Po zakończonych lekcjach angielskiego młodzież uczestniczy w zajęciach zorganizowanych przez szkołę, pod okiem
opiekunów, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo i
dobra zabawa podopiecznych.
Co tydzień odbywa się wycieczka do Londynu, oraz dwie
lub trzy wycieczki w atrakcyjne
miejsca, np. rejsy, wycieczki
na pobliskie plaże, zwiedzanie
wyspy Portland czy Winchesteru. Popołudniami organizowane są wyjścia na plaże, zwiedzanie największych atrakcji
Bournemouth a wieczorami
odbywają się zajęcia integracyjne - wyjścia do kina czy grille. Wszystkie atrakcje wliczone
są w cenę obozu.

Transfer z lotniska
W dniu rozpoczęcia obozu
(niedziela) oraz zakończenia
(sobota) trzy razy dziennie
organizowany jest grupowytransfer z lotniska Heathrow,
który wliczony jest w cenę
obozu. Godziny transferu to:
9:00, 12:00 i 15:00. Jeżeli godziny transferu nie pokrywają
się z wybranym lotem, istnieje
możliwość prywatnego transferu za dodatkową opłatą.
Bardzo prosimy o kontakt w tej
sprawie.

Ubezpieczenie
Cena nie zawiera ubezpieczenia. Koszt tygodniowej polisy to 15,25 GBP za każdego
uczestnika.

LONDYN

„

WIELKA BRYTANIA

CENA ZA TYDZIEŃ:

795 EUR
WIEK UCZESTNIKÓW

Najbardziej wielokulturowe
miasto Europy”

12-17
INTENSYWONOŚĆ KURSU
20 lekcji w tygodniu

Miasto
Londyn to światowa kolebka
języka angielskiego. Chyba
ciężko wyobrazić sobie lepsze
miejsce do jego nauki niż to
tętniące życiem, najbardziej
wielokulturowe miasto w Europie. Co roku metropolię
odwiedzają tłumy turystów,
a coraz więcej młodych ludzi
z całego świata decyduje się,
aby połączyć wakacje w Londynie z nauką języka. Miasto
oferuje tyle atrakcji, że nie
sposób się tu nudzić! Oprócz
Pałacu Buckingham, Big Bena,
Trafalgar Square młodzież często wybiera obozy w Londynie,
aby zobaczyć miejsca, gdzie
filmowane były przygody Harrego Pottera!

Szkoła językowa
Inwestując w naukę angielskiego warto wybrać sprawdzoną, akredytowaną przez
British Council instytucję,
która oferuje wysoką jakość
nauczania i doskonałą opiekę
nad młodzieżą. Obóz UIC Study odbywa się w Collegu Goldsmith, położonym 10 minut od
centrum Londynu przy New
Cross, w drugiej strefie metra.
College to część Uniwersytetu
Londyńskiego, znany ośrodek
sztuki, który wykształcił wielu
artystów. Zajęcia językowe odbywają się w systemie zmiennym, w blokach porannych
lub popołudniowych, tak, aby
oprócz lekcji można było korzystać z atrakcji, które oferuje
miasto.

Zakwaterowanie
Młodzież zakwaterowana jest
na kampusie, w domu studenckim, w pokojach jednoosobowych. Lokalizacja w tym
samym miejscu, gdzie odbywają się lekcje angielskiego
wpływa na bezpieczeństwo
kursantów a także możliwość
organizacji ciekawych zajęć i
animacji wieczornych. Kampus jest duży i przestronny, pełen miejsc do zabawy i relaksu.
Na terenie kampusu znajduje
się WiFi oraz pokój komputerowy. Cena obejmuje wyżywienie 3 razy dziennie. Śniadanie
w formie kontynentalnej, ciepły lunch (jeśli w porze lunchu
odbywa się wycieczka, wówczas lunch jest pakowany) oraz
obiadokolacja.

Atrakcje
Zajęcia pozalekcyjne obejmują liczne wycieczki z przewodnikiem w najciekawsze miejsca Londynu, a także wycieczki
do Cambridge i nadmorskiego
Brighton. Ponieważ najszybszym sposobem przemieszczania się po Londynie jest
metro (które samo w sobie
jest atrakcją), część wycieczek
do centrum odbywa się komunikacją miejską - oczywiście
pod okiem doświadczonych
opiekunów. Bilety komunikacji miejskiej oraz bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
wliczone są w cenę obozu.
Podczas obozu planowane
jest zwiedzanie m.in.: Pałacu
Buckingham, Westminster, Big
Bena, Tower of London, Trafalgar Square i Galerii Narodowej
oraz wielu innych.

Transfer z lotniska
Obóz językowy w Londynie
trwa 2 tygodnie. Rozpoczyna
się i kończy w poniedziałki.
Transfer jest płatny dodatkowo 70 GBP w jedna stronę i
zamawiany jest indywidualnie
dla każdego kursanta. Pozwala
to na zarezerwowanie dogodnego dla Państwa lotu na dowolne lotnisko w Londynie a
także zminimalizowanie czasu
oczekiwania na lotnisku na innych kursantów.

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 45 minut

TERMINY
3, 17, 21 lipca 2016

Minimalna długość: 2 tygodnie
Rozpoczęcie: Poniedziałek
Zakończenie: Poniedziałek

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie podróżne wliczone jest w cenę obozu. Skontaktuj się z nami po szczegółowe warunki ubezpieczenia.

OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY
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CENA ZA TYDZIEŃ:
Zakwaterowanie w rezydencji:

715 GBP
Zakwaterowanie u rodziny:

638 GBP
Jednorazowa opłata
rejestracyjna: 50 GBP

CAMBRIDGE

„

WIELKA BRYTANIA
Jedno z najstarszych miast
uniwersyteckich na świecie”

WIEK UCZESTNIKÓW

14-17
INTENSYWONOŚĆ KURSU
20 lekcji w tygodniu

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 45 minut

TERMINY
26 czerwca 2016
10, 24 lipca 2016
07 sierpnia 2016

Minimalna długość: 2 tygodnie
Rozpoczęcie: Niedziela
Zakończenie: Sobota
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OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

Miasto
Cambridge to klasyka sama w
sobie. To tutaj mieści się drugi
najstarszy uniwersytet w Wielkiej Brytanii, który przyciąga
międzynarodowych studentów. Cambridge to także najpopularniejsze centrum nauki
języka angielskiego w Wielkiej
Brytanii. Na pewno nie są Państwu obce nazwy rozpoznawalnych na całym świecie certyfikatów językowych FCE, CAE
i CPE, stworzone właśnie na
uniwersytecie w Cambridge.
Obóz językowy w tym pięknym
zabytkowym mieście sprawi,
że młodzież poczuje się niczym w szkole Hogwart z Hareggo Pottera (zrealizowanego
właśnie w Cambridge).

Szkoła językowa
Select English to szkoła, która
rozpoczęła swoją działalność
25 lat temu jako rodzinny biznes. Dzięki wysokiemu poziomowi nauczania a także dbałości o komfort i bezpieczeństwo
swoich podopiecznych szkoła
jest obecnie liderem nauczania języka w Cambridge. Mała
ilość kursantów w klasie (maksymalnie 12) pozwala na dostrzeżenie oraz indywidualne
podejście do każdego ucznia.
Cambridge przyciąga młodzież
z całego świata, co wpływa
na różnorodność kulturową
w każdej klasie. Do nauki wykorzystywane są nowoczesne
materiały dydaktyczne, co
sprawia, że lekcje są ciekawe i
interaktywne.

Zakwaterowanie
•

•

Zakwaterowanie w rezydencjach studenckich,
zlokalizowanych w odległości krótkiego spaceru
od szkoły, w pokojachjedno dwu lub trzyosobowych.
Zakwaterowanie u rodzin
brytyjskich w pokojach
2 osobowych z innymi
uczestnikami obozu. Rodziny są zlokalizowane
około 2-4 km od szkoły.
Transport do i ze szkoły
odbywa się komunikacją
miejską.

Niezależnie od wybranej formy
zakwaterowania, cena obozu
obejmuje 3 posiłki dziennie.
Śniadanie, zapakowany do
szkoły lunch oraz ciepłą kolację.

Atrakcje
W cenę obozu wliczona jest
całodzienna wycieczka do
Londynu oraz popołudniowa
wycieczka do najciekawszych
zakątków w okolicy. Fani Harrego Poterra na pewno będą
zachwyceni poruszając się po
zagadkowych miejscach śladami bohatera! Codziennie
po lekcjach odbywają się gry
i zabawy a wieczorami animacje i zajęcia integracyjne oraz
gry terenowe. Po zajęciach
młodzież zakwaterowana u
rodzin odprowadzana jest do
autobusu, którym udaje się
do domu. Opcjonalne zajęcia
dodatkowe (odpłatne): lekcje
tenisa lub piłki nożnej z profesjonalnym instruktorem.

Transfer z lotniska
Turnus trwa minimum 2 tygodnie, zaczyna się w niedzielę,
a kończy w sobotę. Cena obozu obejmuje grupowy transfer
z lotniska Heathrow oraz Stansteddla przylotów oraz odlotów pomiędzy godzinami 9
a 17. Na Państwa życzenie istnieje możliwość zorganizowaniaindywidualnego transferu
w dogodnej godzinie. Prosimy
o kontakt w tej sprawie.

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie jest opcjonalne. Cena tygodniowego ubezpieczenia podróżnego wynosi
5,90 GBP za osobę

BRIGHTON

„

WIELKA BRYTANIA

Miasto
Zlokalizowane godzinę drogi
od centrum Londynu Brighton
to jedno z ulubionych miejsc
spotkań młodzieży. Jeszcze
200 lat temu była to niewielka
wioska rybacka, dzisiaj - czarujący kurort nadmorski, przyciągający zarówno mieszkańców Anglii jak i młodych ludzi
z całego świata w celu nauki
języka i wypoczynku. Ikoną Brighton jest wesołe miasteczko
znajdujące się w porcie i przysparzające wszystkim odwiedzającym mnóstwo radości. W
Brighton nie można się nudzić!
Szczególnie latem, kiedy w
mieście odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych i festiwali.

Szkoła językowa
Szkoła językowa Sprachcaffe
to marka rozpoznawalna na
rynku edukacji zagranicznej
od wielu lat. Akredytowana
przez British Council oraz English UK kształci pokolenia
młodych kursantów z całego
świata. Wszyscy nauczyciele
to wykwalifikowani profesjonaliści przygotowani do pracy
z młodzieżą. Budynek szkoły
położony jest w bezpiecznej
willowej dzielnicy, w odległości krótkiego spaceru od plaży
oraz niedaleko centrum miasta. Do dyspozycji kursantów
jest piękny ogród, miejsce do
nauki i relaksu, darmowe WiFi
oraz dostęp do urządzeń audio-wizualnych.

Zakwaterowanie
•

•

Zakwaterowanie i wyżywienie u rodzin brytyjskich w pokojach 2-4
osobowych z innymi
uczestnikami obozu. Rodziny zlokalizowane są
15-30 minut drogi komunikacją miejską od szkoły.
Kursanci, którzy ukończyli 16 rok życia mogą
także zdecydować się na
zakwaterowanie w położonym przy samej plaży
akademiku w pokoju 2-4
osobowym z pełnym wyżywieniem.

Obóz polecany jest odpowiedzialnej młodzieży, która ma
doświadczenie w samodzielnym przemieszczaniu się po
mieście.

CENA:
Zakwaterowanie u rodziny:
1 tydzień:

3020 zł

Każdy kolejny tydzień:

+2562 zł

Zakwaterowanie w akademiku:

3569 zł

1 tydzień:

Tętniące życiem miasto nad
morzem. Doskonała alternatywa
dla Londynu”
Atrakcje

Po skończonych zajęciach językowych, życie w Brighton
toczy się głównie wokół plaży
i morza (grille, sporty wodne i
plażowe), ale także fani kultury
i sztuki nie będą rozczarowani!
W ramach zajęć dodatkowych
organizowane są wycieczki po
regionie oraz wyjścia do najciekawszych miejsc, jakie ma
do zaoferowania Brighton, np.
Royal Pavilon, czy Brighton
Pier. Obozy dwutygodniowe i
dłuższe, obejmują także całodniową wycieczka do Londynu!
Program przewiduje również
wycieczki fakultatywne, na
które młodzież może zapisać
się za dodatkową opłatą.

Transfer z lotniska
Turnusy zaczynają się w niedziele, a kończą w soboty (w
przypadku zakwaterowania u
rodzin brytyjskich) lub w piątki jeśli zdecydują się Państwo
na zakwaterowanie w akademiku. W tych dniach, z lotniska Londyn Heathrow oraz
Londyn Gatwick w godzinach
między 9 a 19 regularnie kursują grupowe transfery organizowane przez szkołę, które
wliczone są w cenę obozu. Na
Państwa życzenie istnieje także możliwość zorganizowania
indywidualnego transferu w
dogodnej godzinie. Prosimy o
kontakt w tej sprawie.

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie jest opcjonalne. Cena za tydzień wynosi
15,52 GBP za osobę.

Każdy kolejny tydzień:

+4014 zł

Dopłata za kurs intensywny: + 336 zł

WIEK UCZESTNIKÓW

14-21
INTENSYWONOŚĆ KURSU
20 lekcji w tygodniu (standardowy)
30 lekcji w tygodniu (intensywny)

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 45 minut

TERMINY
19, 26 czerwca 2016
03, 10, 24, 31 lipca 2016
07, 14, 21 sierpnia 2016

Minimalna długość: 1 tydzień
Rozpoczęcie: Niedziela
Zakończenie: Piątek/Sobota

OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

9/30

CENA ZA TYDZIEŃ:

550 EUR
WIEK UCZESTNIKÓW

10-17
INTENSYWONOŚĆ KURSU

EASTBOURNE

„

WIELKA BRYTANIA
Zajęcia i zakwaterowanie
na zabytkowym kampusie”

20 lekcji w tygodniu

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 45 minut

TERMINY
12, 19, 26 czerwca 2016
03, 10, 17, 24, 31 lipca 2016
07, 14, 21 sierpnia 2016

Minimalna długość: 1 tydzień
Rozpoczęcie: Niedziela
Zakończenie: Niedziela

10/30

OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

Miasto
Eastbourne to najbardziej
słoneczne miasto Anglii, znajdujące się godzinę drogi od
Londynu, na południowym wybrzeżu wyspy. To miejscowość
bardzo spokojna i bezpieczna,
wybierana przez Anglików jako
miejsce wakacji i odpoczynku.
Piaszczyste plaże, malownicze
klify oraz nadmorska promenada są uwielbiane przez turystów, jednocześnie nie jest
tu tak tłoczno jak np. w pobliskim Brighton. Eastbourne jest
także zdecydowanie mniejsze i
bardziej kameralne, co pozwoliło zachować tu autentyczny
brytyjski klimat.

Szkoła językowa
Szkoła LTC mieści się w osiemnastowiecznej rezydencji w
ogromnym parku. Samo przebywanie na zabytkowym, tajemniczym kampusie już jest
nie lada atrakcją dla uczestników obozu. Pomieszczenia
zachowane w oryginalnym
stylu są odrestaurowane i
przystosowane do goszczenia
osób nieletnich. Szkoła posiada akredytacje British Council
oraz English UK oraz spełnia
wszelkie standardy bezpieczeństwa i opieki nad młodzieżą. Lekcje odbywają się w
godzinach porannych i prowadzone są przed doświadczoną
i wyszkoloną kadrę nauczycielską.

Zakwaterowanie
Zajęcia językowe oraz zakwaterowanie odbywają się w tym
samym budynku. Rezydencja
jest ogromna i co roku gości
tu kursantów z ponad 40 krajów. Pokoje są wieloosobowe
(od 5 do 12 osób w pokoju).
Kompleks zlokalizowany jest
około 15 minut spacerem od
centrum miasta oraz od plaży. W cenę kursu wliczone jest
pełne wyżywienie serwowane
na terenie kampusu.
Alternatywą zakwaterowania
dla młodzieży powyżej 13 roku
życia jest zakwaterowanie u
starannie wybranych i monitorowanych rodzin brytyjskich.
Także w tej opcji zapewnione
jest pełne wyżywienie.

Atrakcje
Na każdy tydzień kursu przypada jedna wycieczka całodzienna w weekend oraz jedna
półdniowa w środku tygodnia.
Ponadto organizowane są
wyjścia na plażę, do kina, na
basen oraz do kręgielni, gry
terenowe oraz zwiedzanie najciekawszych miejsc w okolicy.
Do kampusu przynależy ponad dziesięciohektarowy park,
w którym znajdują się boiska
do gier i zabaw, korty tenisowe
oraz miejsca do relaksu. Popołudniu oraz wieczorem na terenie kampusu organizowane
są warsztaty, zajęcia kulturalne i sportowe. Wszystko pod
okiem doświadczonych opiekunów uwielbianych przez
młodzież.

Transfer z lotniska
Turnus trwa od niedzieli do
niedzieli. W tych dniach mogą
Państwo zamówić prywatny,
odpłatny, transfer z lotnisk.
Ceny za kurs w jedną stronę:
•
•
•

Gatwick: 90 GBP
Heathrow: 112 GBP
Stansted: 144 GBP

Dla młodzieży poniżej 16 roku
życia obowiązkowa jest dodatkowa asysta pracownika szkoły
przy odprawie na lot powrotny. Koszt usługi to 36 GBP.

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie
opcjonalne,
można wykupić je przez szkołę
w cenie 5,57 GBP za tydzień.

DOSTĘPNE
TAKŻE KURSY
RODZINNE

RABAT

„

MALTA

Bezpieczna lokalizacja
na kampusie lokalnego liceum,
w centralnej części wyspy”

CENA ZA TYDZIEŃ:
Z zakwaterowaniem
na kampusie
w pokoju
wieloosobowym:

490 EUR

Z zakwaterowaniem
na kampusie
w pokoju
3-osobowym

575 EUR

Z zakwaterowaniem
u rodziny

535 EUR

Jednorazowa opłata
rejestracyjna: 50 EUR

WIEK UCZESTNIKÓW

Miasto
Rabat to urocze miasteczko
położone w centralnej części
wyspy w sąsiedztwie jednej
z największych maltańskich
atrakcji – uroczej średniowiecznej fortyfikacji – Mdiny.
Letni obóz językowy organizowany przez renomowaną
szkołę GV Malta odbywa się na
kampusie lokalnego liceum.
To idealna lokalizacja i baza
wypadowa do odwiedzenia
najpiękniejszych plaż oraz
najbardziej znanych atrakcji
Malty. Miasteczko na co dzień
nie jest bardzo oblegane przez
turystów, przez co posiada
autentyczny Maltański klimat.
Jednocześnie jest to miejsce
bardzo bezpieczne i uwielbiane przez młodzież.

Szkoła językowa
Szkoła GV Malta to doświadczony organizator obozów dla
dzieci i młodzieży posiadający liczne akredytacje i niesamowitą kadrę! Nauczyciele to
pasjonaci pracy z młodzieżą,
którzy używając ciekawej tematyki, związanej z obecnymi
wydarzeniami (kultowe filmy,
znane postaci show biznesu)
angażują podopiecznych w
zajęcia utrwalając ich wiedzę i
nauczając nowych umiejętności. Teren kampusu to ponad 5
kilometrów kwadratowych, na
którym oprócz sal lekcyjnych,
kawiarenki, biblioteki oraz sali
komputerowej znajdują się
boiska do gier, sala teatralna
oraz miejsca do dodatkowej
nauki lub relaksu.

Zakwaterowanie
Podczas obozu językowego w
Rabat, do wyboru są 3 formy
zakwaterowania:
•

•

•

Zakwaterowanie w akademiku na kampusie
w pokoju trzyosobowym
z łazienką
Zakwaterowanie w pokoju
wieloosobowym
z łóżkami piętrowymi
oraz wspólną łazienką
Zakwaterowanie u rodzin
maltańskich zlokalizowanych w pobliżu kampusu

Szkoła zapewnia pełne wyżywienie, dbając o jakość produktów, możliwość spróbowania lokalnych specjałów,
a także o zdrowe nawyki żywieniowe. Istnieje możliwość zorganizowania specjalnej diety
dla kursantów.

Atrakcje
Szkoła dba o to, aby każdy
moment na obozie był ciekawie zaplanowany, aby w ciągu
dnia młodzież nie nudziła się
a w nocy, po ekscytującym,
kreatywnie spędzonym dniu
grzecznie spała śniąc po angielsku swoje sny. Jedynym
przewidzianym czasem wolnym są dwie godziny między
18:00 a 20:00, kiedy kursanci
mogą się zrelaksować, porozmawiać z rodzicami lub
spędzić czas z nowymi przyjaciółmi. Zajęcia pozalekcyjne uwzględniają gry i zabawy
sportowo-rekreacyjne
oraz
warsztaty artystyczne, wyjścia
na plaże i zwiedzanie najciekawszych zakątków wyspy,
a także wieczorne gry i zabawy.

Transfer z lotniska
Turnus trwa minimum 1 tydzień i w zależności od zarezerwowanego przez Państwa
lotu obóz może trwać od soboty do soboty lub od niedzieli
do niedzieli. Grupowe transfery z lotniska i na lotnisko na
Malcie odbywają się cyklicznie
przez cały weekend. Transfer
wliczony jest w cenę kursu

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę kursu. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia oferowanego przez szkołę
w cenie 10 EUR za 7 dni.

10-17
INTENSYWONOŚĆ KURSU
20 lekcji w tygodniu

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 45 minut

TERMINY
26 czerwca 2016
03, 10, 17, 24, 31 lipca 2016
07, 14, 21, 28 sierpnia 2016

Minimalna długość: 1 tydzień
Rozpoczęcie: Sobota lub Niedziela
Zakończenie: Sobota lub Niedziela

OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

11/30

CENA ZA TYDZIEŃ:
Zakwaterowanie
w hotelu ****

650 EUR

Zakwaterowanie
u rodziny

500 EUR

Dopłata za kurs intensywny:

+ 100 EUR/tydzień
Jednorazowa opłata
rejestracyjna: 45 EUR

WIEK UCZESTNIKÓW

DOSTĘPNE
TAKŻE KURSY
RODZINNE

SALINA BAY

„

MALTA

Wysoki standard i doskonała
lokalizacja na wybrzeżu”

8-17
INTENSYWONOŚĆ KURSU
20 lekcji w tygodniu (standard)
30 lekcji w tygodniu (intensywny)

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 45 minut

TERMINY
19, 26 czerwca,
3, 10, 17, 24, 31 lipca,
7, 14, 21, 28 sierpnia,
4 września 2016

Minimalna długość: 1 tydzień
Rozpoczęcie: Sobota lub Niedziela
Zakończenie: Sobota lub Niedziela

12/30

OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

Miasto
Salina Bay to idealne miejsce
na obóz językowy na Malcie dla
młodzieży. Ta niewielka zatoka
zlokalizowana pomiędzy dwoma największymi regionami turystycznymi Malty jest doskonałą
bazą wypadową do zwiedzania
wyspy. Główny budynek szkoły
znajduje się w kultowym St. Julian’s. Na zajęcia młodzież dojeżdża prywatnym autokarem z
hotelu Salini Resort (około 15 minut drogi). To idealne połączenie
gwarantujące, że kursanci będą
mogli korzystać z uroków tętniącego życiem miasteczka jednocześnie będąc zakwaterowanym
z dala od centrum, w bezpiecznym i komfortowym miejscu.

Szkoła językowa
ESE Malta to jedna z najczęściej nagradzanych szkół na
Malcie. Pozytywne opinie rodziców i młodych kursantów
przyczyniły się do tego, że to
najbardziej polecana szkoła
w naszej ofercie, spełniająca
wysokie standardy nauczania
oraz bezpieczeństwa. Szkoła
posiada jasne, klimatyzowane
sale lekcyjne oraz nowoczesny
sprzęt multimedialny. Zajęcia prowadzone są w ciekawy
i interaktywny sposób przez
native speakerów. Obóz podzielony jest na 3 grupy wiekowe: 8-11, 12-14 i 14-17 lat, z
których każda ma nieco inny
program lekcji dostosowany
do potrzeb grupy oraz poziomu zaawansowania języka.

Zakwaterowanie
Podczas obozu językowego,
młodzież zakwaterowana jest
w czterogwiazdkowym hotelu
Salini Resort w czteroosobowych pokojach z łazienkami.
Na terenie obiektu znajduje
się ogromny basen, korty tenisowe, boisko do gier, strefa do
relaksu i odpoczynku. Każdy
młody kursant poczuje odrobinę luksusu, znajdzie miejsce
do zabawy, odpoczynku i integracji z innymi uczestnikami.
Młodzież powyżej 14 roku życia
może także zdecydować się
na zakwaterowanie u rodziny
maltańskiej.
Niezależnie od wybranej opcji
zakwaterowania szkoła zapewnia pełne wyżywienie podczas
obozu.

Atrakcje
Wszystkie zajęcia pozaszkolne
są dokładnie zaplanowane i
przygotowane dla odpowiedniej grupy wiekowej. Zajęcia są
nadzorowane przez doświadczonych i uwielbianych przez
młodzież animatorów czasu
wolnego.
Do podstawowego pakietu
zajęć dodatkowych zaliczamy:
rejsy i wycieczki, imprezy i dyskoteki, quizy, konkursy talentów czy gry terenowe. Istnieje
także możliwość wykupienia
specjalnych pakietów z dodatkowymi zajęciami:
•
Kurs nurkowania
(od 12 roku życia)
•
Kurs żeglarski
(od 14 roku życia)
•
Treningi piłki nożnej
z trenerami AC Milanu
(od 10 roku życia)

Transfer z lotniska
W pakiet wliczony jest prywatny transfer z lotniska. Niezależnie od godziny przylotu i odlotu na lotnisku będzie czekał
przedstawiciel szkoły, który zabiera młodzież do wybranego
miejsca zakwaterowania.

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę obozu. Koszt za
pierwsze dwa tygodnie to 18
EUR, za każdy kolejny tydzień
8 EUR.

ST. JULIAN’S

„

MALTA

CENA:
Zakwaterowanie u rodziny:

Każdy kolejny tydzień:

+2160 zł

Zakwaterowanie na kampusie
w pokoju wieloosobowym:
1 tydzień:

Ogromny kampus z basenem,
w pobliżu kultowego Paceville”

2273 zł

1 tydzień:

Każdy kolejny tydzień:

od

2610 zł

+2498zł

od

Dopłata za kurs intensywny: + 158 zł

WIEK UCZESTNIKÓW

Miasto
Dzielnica Pembroke, w której
znajduje się kampus szkoły
położona jest tuż przy St. Julian’s i Paceville. To doskonała lokalizacja dla wszystkich,
którzy lubią być w centrum
wydarzeń, jednocześnie posiadając możliwość odpoczynku i
relaksu. W St. Julian’s znajduje
się piaszczysta plaża i marina a
także liczne sklepy, kawiarnie,
restauracje oraz modna galeria handlowa. Miejscowość to
najbardziej popularny ośrodek
nauki języka angielskiego na
Malcie, co roku przyjeżdżają
tu tysiące młodych kursantów
z całego świata. W lecie miasteczko zamienia się w jeden
wielki obóz językowy.

Szkoła językowa
Szkoła Sprachcaffe jest jedną z
najbardziej znanych szkół językowych na Malcie – szczególnie ze względu na zabytkowy
kampus Club Village z ogromnym basenem, pięknym ogrodem oraz boiskami i miejscami
do gier i zabaw.
Szkoła posiada akredytacje
FELOM a wszyscy nauczyciele
posiadają pozwolenie na nauczanie języka angielskiego
wydane przez Ministerstwo
Edukacji na Malcie.
W sezonie wakacyjnym szkoła
korzysta wyłącznie z dodatkowego budynku szkolnego zlokalizowanego na tyłach głównego kampusu. Budynek ten
nie posiada klimatyzacji.

Zakwaterowanie
•

•

Najbardziej popularną opcją
podczas obozu językowego
jest zakwaterowanie na kampusie. Do wyboru są pokoje
2-3 osobowe lub wieloosobowe ze wspólną łazienką.
Alternatywą dla zakwaterowania na kampusie jest
mieszkanie u rodzin maltańskich zlokalizowanych w odległości 15 minut spacerem
lub autobusem od szkoły.
To doskonała możliwość dla
tych, którzy po skończonych
zajęciach lubią spędzać czas
w rodzinnej atmosferze, poznawać lokalne tradycje i
zwyczaje.

W cenę wliczone jest śniadanie
w formie kontynentalnej, ciepły
lunch oraz obiadokolacja.

Atrakcje
Podstawowy program wliczony jest w cenę pakietu. Zajęcia sportowe (np. siatkówka
plażowa, piłka nożna, zajęcia
fitness, Zumba itp.), zabawy w
basenie, przyjęcie powitalne,
grill na plaży, zwiedzanie, karaoke, międzynarodowe imprezy
i wiele innych zajęć.
Wycieczki:
Kurs 1 tydzień: 1 wycieczka
półdniowa
Kurs 2 tygodnie: 1 wycieczka
całodniowa i 2 półdniowe
Kurs 3 tygodnie: 2 wycieczki
całodniowe i 3 półdniowe
Aby skorzystać z niektórych zajęć dodatkowych, należy uiścić
dodatkową opłatę.

Transfer z lotniska
Obozy rozpoczynają się w niedziele a kończą w soboty. W te
dni szkoła organizuje grupowe
transfery wliczone w cenę obozu. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego noclegu
oraz transferu poza wyznaczonymi dniami.

Ubezpieczenie
Możliwość wykupienia ubezpieczenia oferowanego przez
szkołę w cenie 21,40 EUR za
tydzień.

14-21
INTENSYWONOŚĆ KURSU
20 lekcji w tygodniu (standardowy)
30 lekcji w tygodniu (intensywny)

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 45 minut

TERMINY
26 czerwca 2016
03, 10, 17, 24, 31 lipca 2016
07, 14, 21, sierpnia 2016

Minimalna długość: 1 tydzień
Rozpoczęcie: Niedziela
Zakończenie: Sobota
OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

13/30

CENA:
Zakwaterowanie u rodziny:

1958 zł

1 tydzień:

Każdy kolejny tydzień:

+1845 zł

Zakwaterowanie w hotelu:

2205 zł

1 tydzień:

Każdy kolejny tydzień:

+2093 zł

Dopłata za kurs intensywny: + 158 zł

ST. PAUL’S BAY

„

MALTA

Popularny nadmorski kurort
w północnej części wyspy”

WIEK UCZESTNIKÓW

13-17
INTENSYWONOŚĆ KURSU
20 lekcji w tygodniu (standardowy)
30 lekcji w tygodniu (intensywny)

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 45 minut

TERMINY
26 czerwca 2016
03, 10, 17, 24, 31 lipca 2016
07, 14, sierpnia 2016

Minimalna długość: 1 tydzień
Rozpoczęcie: Niedziela
Zakończenie: Sobota

14/30

OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

Miasto
Szkoła językowa Sprachcaffe
zlokalizowana jest w północnej części wyspy, przy zatoce St. Paul’s Bay, w centrum
Buggiby, małej klimatycznej
miejscowości często wybieranej jako cel wakacji przez turystów z Europy. Miejscowość
jest bardzo dobrze zlokalizowana względem największych
atrakcji na wyspie, z dogodnym dojazdem do promu na
wyspy Gozo i Comino oraz do
lotniska. St. Paul’s Bay jest doskonałą lokalizacją dla nastolatków cieszących się urokami
nadmorskich miejscowości.
Piaszczyste plaże oraz nadbrzeżna promenada są idealnym miejscem do zabawy i
relaksu.

Szkoła językowa
Budynek szkoły to typowa
maltańska willa na pograniczu
części turystycznej i mieszkalnej miejscowości. Sprachcaffe
przy St. Paul’s Bay jest małą
kameralną szkołą, co pozwala
na indywidualne podejście do
każdego z kursantów i personalny kontakt. To szczególnie
ważne w przypadku młodszych nastolatków, dla których obóz na Malcie jest często
pierwszym samodzielnym wyjazdem za granicę. Szkoła jest
akredytowanym przez FELTOM
centrum nauczania języka
angielskiego, co gwarantuje
wysoką jakość nauczania oraz
wyznacza standardy opieki
nad młodymi kursantami.

Zakwaterowanie
•

•

Hotel trzygwiazdkowy:
Na czas trwania obozu,
szkoła wynajmuje całe
skrzydło hotelu, gdzie
zakwaterowani są także opiekunowie. Hotel
zlokalizowany jest w
pobliżu plaży oraz centrum Buggiby, posiada
2 baseny (jeden odkryty, drugi kryty), miejsce
do relaksu, gier i zabaw.
Wszystkie pokoje w hotelu są trzyosobowe i posiadają własną łazienkę.
Zakwaterowanie u rodziny: maksymalna odległość od szkoły to 15 minut jazdy autobusem.

W cenę obozu wliczone jest
wyżywienie trzy razy dziennie.

Atrakcje
Podstawowy program wliczony jest w cenę pakietu. Zajęcia sportowe (np. siatkówka
plażowa, piłka nożna, zajęcia
fitness, Zumba itp.), zabawy w
basenie, przyjęcie powitalne,
grill na plaży, zwiedzanie, karaoke, międzynarodowe imprezy
i wiele innych zajęć.
Wycieczki:
Obóz tygodniowy: 1 wycieczka
półdniowa
Obóz dwutygodniowy: 1 wycieczkę całodniowa i 2 półdniowe
Obóz trzytygodniowy:
2
wycieczki
całodniowe
i 3 półdniowe
Aby skorzystać z niektórych zajęć dodatkowych, należy uiścić
dodatkową opłatę.

Transfer z lotniska
Obozy rozpoczynają się w niedziele a kończą w soboty. W te
dni szkoła organizuje grupowe
transfery wliczone w cenę obozu. Istnieje możliwość wykupienie dodatkowego noclegu
oraz transferu poza wyznaczonymi dniami.

Ubezpieczenie
Możliwość wykupienia ubezpieczenia oferowanego przez
szkołę w cenie 21,40 EUR za
tydzień

DOSTĘPNE
TAKŻE KURSY
RODZINNE

EPISKOPI

„

CYPR

CENA ZA TYDZIEŃ:

750 EUR
WIEK UCZESTNIKÓW

Bogaty program warsztatów
i zajęć pozalekcyjnych”

7-17
INTENSYWONOŚĆ KURSU
20 lekcji w tygodniu

Miasto
Episkopi to miejscowość położona 15 minut drogi od Limassolu, niedaleko popularnej
plaży ze skałą Afrodyty oraz
ruin amfiteatru Kourion. Zajęcia odbywają się na kampusie
lokalnego gimnazjum, który
posiada wszystko, co niezbędne do idealnych wakacji. Episkopi jest nieco oddalone od
innych miejscowości na wyspie, a transport do wszystkich
zaplanowanych miejsc odbywa się prywatnym autokarem,
co w bezpośredni sposób
wpływa na bezpieczeństwo i
komfort kursantów. Jednocześnie lokalizacja jest dobrą bazą
wypadową do zwiedzania Cypru.

Szkoła językowa
Szkoła Malvern House jest liderem na rynku szkół językowych
na Cyprze. Posiada akredytację rządu i ministra edukacji
oraz lokalnej organizacji językowej ELSAC. Kadra zatrudniona przez szkołę to wykwalifikowani profesjonaliści, którzy
czerpią ogromną radość z pracy z dziećmi i młodzieżą. Nauczyciele, pracujący na obozie,
podczas roku szkolnego uczą
angielskiego miejscowe dzieci
i młodzież w szkole Malvern
House. Wybierając obóz w Episkopi mają Państwo pewność,
że kursantami zajmą się osoby
mające stały kontakt z nauczaniem oraz znające i spełniające
wysokie standardy szkoły.

Zakwaterowanie
Podczas obozu językowego w
Episkopi młodzież jest zakwaterowana wraz z rówieśnikami
w pokojach trzyosobowych w
hotelu zlokalizowanym dwie
minuty spacerem od szkoły. W
hotelu mieszkają tylko uczestnicy obozu – oprócz opiekunów w hotelu nie przebywają
inni dorośli.
W hotelu znajduje się basen,
ogród, miejsce na grilla oraz
restauracja, gdzie serwowane są trzy posiłki dziennie.
Uczestnicy obozu przebywają
pod 24h opieką animatorów
czasu wolnego, którzy poprzez
dobór interesujących zajęć i
gier planują rozrywki w taki
sposób, aby kursanci nie nudzili się.

Atrakcje
Czas poza lekcjami wypełniony jest zajęciami zaczynającymi się rano a kończącymi po
23:00. W weekendy organizowane są całodzienne wycieczki po wyspie, np. rejs po zatoce, wycieczka w góry Trodos i
wodospad Caledonia, a także
do parków wodnych i parków
rozrywki oraz wycieczki niespodzianki. W dni, w które nie
odbywają się wycieczki, kursanci odpoczywają na plaży
lub uczestniczą w zajęciach
na kampusie. Do dyspozycji są
m.in. studio tańca, hala sportowa, sala fitness oraz sala
komputerowa. Wszystkie zajęcia sportowe prowadzone są
przez profesjonalnych instruktorów danej dziedziny.

Transfer z lotniska
Turnus trwa od soboty do
soboty lub od niedzieli do
niedzieli. W te dni szkoła organizuje prywatne, dodatkowo
płatne transfery. Cena transferu za kurs w dwie strony to 125
EUR.

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie jest zalecane
i nie jest wliczone w cenę obozu.

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 45 minut

TERMINY
26 czerwca 2016
03, 10, 17, 24, 31 lipca 2016
07, 14, 21 sierpnia 2016

Minimalna długość: 1 tydzień
Rozpoczęcie: Sobota lub Niedziela
Zakończenie: Sobota lub Niedziela

OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

15/30

CENA ZA TYDZIEŃ:

850 EUR
WIEK UCZESTNIKÓW

15-21
INTENSYWONOŚĆ KURSU

PYLA

„

CYPR

Program akademicki
dla młodzieży planującej naukę
na anglojęzycznym uniwersytecie”

35 lekcji w tygodniu

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 45 minut

TERMINY
3 lipca 2016

Minimalna długość: 2 tygodnie
Rozpoczęcie: Sobota lub Niedziela
Zakończenie: Sobota lub Niedziela

16/30

OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

Miasto
Pyla to miejscowość we
wschodniej części wyspy, położona nad zatoką Larnaka,
oddalona 15 minut drogi od
lotniska. Znajduje się tu oddział brytyjskiego University of
Central Lancashire. To jeden z
najlepszych uniwersytetów na
wyspie i jedyny, gdzie nauka
odbywa się według brytyjskich
standardów. Miasteczko oddalone jest nieco od głównych
ośrodków turystycznych a dojazd do wszystkich atrakcji na
wyspie odbywa się prywatnym
autokarem. Z Pyla jest dogodny dojazd do najpiękniejszych
plaż na Cyprze, do Agia Napa a
także do stolicy Cypru - Nikozji.

Szkoła językowa
Univeristy Explorer organizowany przez szkołę Malvern
House oraz University of Central Lancashire to obóz dla
nastolatków, którzy planują
naukę na uniwersytecie w języku angielskim. Intensywny
program łączy w sobie kurs
przygotowawczy do certyfikatu językowego IELTS, angielski
uniwersytecki oraz podstawowe przedmioty uniwersyteckie, m.in.: informatykę, prawo
oraz biznes i ekonomię. Po 3
tygodniach obozu uczestnicy dowiadują się czego mogą
spodziewać się wybierając
dany kierunek studiów. Odkrywają nowe zainteresowania i
poszerzają horyzonty, co ułatwia wybór przyszłych studiów
oraz ścieżkę kariery.

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie odbywa są w
kompleksie Oceania Bay Luxury
Complex, w apartamentach dwuosobowych z WiFi. Apartamenty
należą do uniwersytetu i podczas
roku szkolnego wynajmowane są
studentom, więc podczas kursu językowego na Cyprze, młodzież ma
szansę poczuć się jak prawdziwi
studenci, pozostając jednocześnie
pod nadzorem opiekunów.
W cenę obozu wliczone jest pełne
wyżywienie. Kolacje często odbywają się poza kampusem i miejscem zakwaterowania, tak aby
młodzi kursanci mieli możliwość
podczas wieczornych wyjść poznać kuchnię i kulturę cypryjską.

Atrakcje
Program obozu jest intensywny, lekcje na uniwersytecie
odbywają się od poniedziałku
do piątku od godziny 9 do 16.
Po zajęciach organizowane
są wycieczki, wspólne wyjścia
na plażę, grille oraz wieczorne
wyjścia na kolacje z opiekunami. Rozumiejąc, że po tak
intensywnym dniu w szkole
młodzież ma ochotę na relaks,
rozrywki są przyjemne i ułożone w taki sposób aby kursanci
mogli zregenerować się i odpocząć przed kolejnym dniem.
W weekendy odbywają się całodzienne wycieczki w najciekawsze miejsca wyspy i zajęcia
integracyjne.

Transfer z lotniska
Prywatny transfer z lotniska
nie jest wliczony w cenę obozu. Koszt transferu z lotniska
Larnaka to 67 EUR to a z Pafos
250 EUR w dwie strony. Transfer jest indywidualny, więc
może odbywać się o dowolnej
porze w weekendy.

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie jest zalecane
i nie jest wliczone w cenę obozu.

NOWY JORK

„

USA

CENA:
Zakwaterowanie u rodziny:

4260 zł

1 tydzień:

Każdy kolejny tydzień:

+3660 zł

Zakwaterowanie w akademiku:

4908 zł

1 tydzień:

Amerykański sen w największym
i najpopularniejszym
mieście w USA”

Każdy kolejny tydzień:

+4308 zł

Dopłata za kurs intensywny: + 192 zł

WIEK UCZESTNIKÓW

Miasto
Nowy Jork to legenda, to miasto, które nigdy nie zasypia!
Pełne zgiełku i energii jest spełnieniem amerykańskiego snu.
Tutaj wszystko jest większe niż
gdziekolwiek indziej, począwszy od najwyższych drapaczy
chmur przez wydarzenia kulturalne organizowane w najlepszym wydaniu, po metro z
469 przystankami na 34 liniach
prowadzących przez Manhattan, Brooklyn, Queens i Bronx.
W Nowym Jorku znajdują się
liczne muzea i wystawy, które
zachwycają turystów z całego
świata. Chyba nigdzie indziej
nie można być bardziej w centrum wydarzeń niż w Nowym
Jorku.

Szkoła językowa
Szkoła językowa Sprachcaffe
w Nowym Jorku należy do popularnej akredytowanej sieci
centrów językowych na całym
świecie. Zlokalizowana w sercu Manhattanu jest idealnym
miejscem do zwiedzania największych atrakcji w mieście.
Budynek, w którym mieści się
szkoła został zbudowany w
1886 roku, znacznie wcześniej,
niż otaczające budynki i drapacze chmur. Z okien sal lekcyjnych roztacza się widok na Madison Square Park, Midtown i
dzielnicę Flatiron. Do każdego
z tych miejsc można dotrzeć
metrem w ciągu kilku minut.

Zakwaterowanie
Nowy Jork to ogromne miasto, a
lokalizacja szkoły w samym jego
centrum sprawia, że odległość ze
szkoły do zakwaterowania może
zająć nawet godzinę transportem
publicznym. Z tego powodu obóz
polecany jest samodzielnym,
odpowiedzialnym nastolatkom,
którzy mają doświadczenie w poruszaniu się komunikacją miejską.
Do wyboru są dwie opcje zakwaterowania:
•
Rodziny goszczące – pokoje
jednoosobowe
•
Zakwaterowanie w rezydencji studenckiej w pokoju
dwuosobowym.
Śniadania i obiadokolacje serwowane są w miejscu zakwaterowania, lunch w formie suchego prowiantu pakowany jest do szkoły.

Atrakcje
Nowy Jork jest amerykańskim liderem w przemyśle
muzycznym, wydawniczym,
reklamowym,
finansowym
oraz telewizyjnym. Miasto jest
gospodarzem wielu festiwali,
koncertów czy gal, na które
skierowane są oczy całego
świata. Podczas obozu językowego młodzież ma możliwość
zobaczyć kultowe miejsca w
mieście, m.in. Statuę Wolności, Muzeum Historii Naturalnej, China Town. Popołudniami i wieczorami organizowane
są także zajęcia kulturalne, integracyjne i sportowe.
Młodzież niepełnoletnia ma
obowiązek
przestrzegania
wyznaczonych przez szkołę
godzin powrotów do miejsca
zakwaterowania.

Transfer z lotniska
Obóz rozpoczyna się w soboty
a kończy w niedziele. W te dni
między 9 a 21 organizowane są
transfery z lotnisk J.F. Kennedy
oraz La Guardia. Transfery indywidualne poza wyznaczonymi
godzinami dostępne są za dodatkową opłatą.

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę obozu. Koszt tygodniowej polisy to około 30
USD.

16-21
INTENSYWONOŚĆ KURSU
20 lekcji w tygodniu (standardowy)
30 lekcji w tygodniu (intensywny)

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 45 minut

TERMINY
26 czerwca 2016
03, 10, 17, 24, 31 lipca 2016
07, 14, 21 sierpnia 2016

Minimalna długość: 1 tydzień
Rozpoczęcie: Niedziela
Zakończenie: Sobota
OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

17/30

CENA ZA TYDZIEŃ:

1520 USD
WIEK UCZESTNIKÓW

10-17
INTENSYWONOŚĆ KURSU

LOS ANGELES

„

USA

Niezapomniana przygoda
i mnóstwo atrakcji”

20 lekcji w tygodniu

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 45 minut

TERMINY
26 czerwca 2016
02, 09, 16, 23, 30 lipca 2016

Minimalna długość: 1 tydzień
Rozpoczęcie: Sobota lub Niedziela
Zakończenie: Sobota

18/30

OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

Miasto
Los Angeles na pewno nie rozczaruje żadnego fana i fanki
spędzania czasu na plaży! W
cieniu palm, podziwiając ocean oraz opalonych surferów
rozmowy w języku angielskim
z rówieśnikami z całego świata
przychodzą bardzo łatwo! Sielankę potęguje fakt, że można
tu spotkać światowej sławy
gwiazdy show biznesu i zobaczyć miejsca, które dotąd znane nam były tylko z mediów! W
okresie letnim w Los Angeles
odbywa się wiele wydarzeń
kulturalnych, głównie związanych z branżą filmową, ale
także wystawy, koncerty i pokazy mody! To istny „California
Dream”!

Szkoła językowa
English Centres to jedna z najbardziej znanych i renomowanych szkół języka angielskiego
organizująca kursy językowe
oraz obozy dla młodzieży na
całym świecie! Ogromny kampus sławnego University of
California, na którym odbywa się obóz zlokalizowany
jest w dzielnicy Westwood
sąsiadującej z Beverly Hills.
Kursy językowe odbywają się
naprzemiennie do południa
i popołudniu i prowadzone
są na wszystkich poziomach
zaawansowania języka. Do
nauki szkoła używa dostosowanych do grup wiekowych
materiałów dydaktycznych i
interaktywnych narzędzi, przez
co zajęcia są bardzo ciekawe,
a młodzież zaangażowana w
naukę.

Zakwaterowanie
Lekcje i zakwaterowanie odbywają się na bezpiecznym
i monitorowanym kampusie
University of California. Dzięki
temu młodzież ma możliwość
doświadczyć życia prawdziwego amerykańskiego studenta!
Dwuosobowe pokoje, w których zakwaterowani są kursanci są czyste i funkcjonalne,
łazienki znajdują się na korytarzach. W cenę obozu wliczone
są trzy posiłki dziennie, serwowane w stołówce na kampusie.
Wyżywienie obejmuje znane
na całym świecie amerykańskie specjały, uwzględniając
przy tym różne gusta i przyzwyczajenia kursantów.

Atrakcje
Jeżeli decydują się Państwo
na obóz językowy w tak atrakcyjnym miejscu jak Los Angeles, to rozrywki pozalekcyjne i
wycieczki muszą być naprawdę super! W cenę obozu wliczone są liczne wycieczki do
najciekawszych miejsc w Los
Angeles, m.in. do Hollywood,
do studia Warner Bros czy Obserwatorium Griffith. Każdego
dnia w tygodniu przygotowane są co najmniej 2 rozrywki.
Podczas weekendu w jeden
dzień odbywa się całodzienna
wycieczka, drugi dzień przeznaczony jest na relaks lub
opcjonalną wycieczkę (dodatkowo płatną) do Disneylandu
lub do Universal Studio.

Transfer z lotniska
Transfer z lotniska na kampus
zajmuje około 35 min. Transfer jest organizowany indywidualnie dla każdego kursanta
zgodnie z planowanym lotem.
Cena usługi wynosi 80 USD
w jedną stronę i nie jest wliczona w cenę obozu.

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę obozu. Istnieje
możliwość wykupienia ubezpieczenia w szkole w cenie 19
USD za tydzień.

TORONTO

„

KANADA

CENA:
Zakwaterowanie u rodziny:

2925 zł

1 tydzień:

Każdy kolejny tydzień:

+2445 zł

Zakwaterowanie w akademiku:

4170 zł

1 tydzień:

Najbardziej wieloetniczne miasto
na świecie. Brak obowiązku
wizowego dla Polaków”

Każdy kolejny tydzień:

+3690 zł

Dopłata za kurs intensywny: + 192 zł

WIEK UCZESTNIKÓW

Miasto
Toronto, położone nad jeziorem Ontario przez które
przebiega granica ze Stanami
Zjednoczonymi to największe
miasto Kanady. To miejsce,
które łączy brytyjską klasę z
amerykańską nowoczesnością
i luźnym podejściem do życia.
Odległość z Toronto do Nowego Jorku to niecałe 800 km, a
do Detroit - 400 km. 6-cio milionowa aglomeracja Toronto
jest kulturalną i rozrywkową
stolicą Kanady. Wielką zaletą,
szczególnie porównując do
miast w Stanach – jest bezpieczeństwo oraz duża tolerancja
mieszkańców. Toronto jest
także najbardziej „zieloną”
metropolią świata. Ponad 1/5
terenu miasta stanowią parki.

Szkoła językowa
Sprachcaffe Toronto to jedna
z popularniejszych lokalizacji
znanej sieci szkół językowych!
Budynek szkoły mieści się w
ścisłym centrum miasta przy
Yonge Street – najdłuższej ulicy na świecie, niedaleko stacji
metra, łączącej dwie główne
linie komunikacyjne. Szkoła
wyróżnia się designersko zaprojektowanymi wnętrzami z
nowoczesnym sprzętem multimedialnym, komfortowymi
miejscami do relaksu z darmowym WiFi oraz komputerami do dyspozycji uczniów.
Nauczyciele zatrudnieni przez
szkołę to native speakerzy,
osoby z pasją nauczania,
uwielbiani przez młodzież
uczestniczącą na obozach.

Zakwaterowanie
Do wyboru są dwie opcje zakwaterowania:
•
Zakwaterowanie w rezydencji studenckiej w pokojach
dwuosobowych zlokalizowanej w centrum miasta,
około 15 minut spacerem od
szkoły.
•
Zakwaterowanie u rodzin kanadyjskich zlokalizowanych
około 30 minut komunikacją
miejską.
Śniadania i obiadokolacje serwowane są w miejscu zakwaterowania, lunch w formie suchego prowiantu pakowany jest do szkoły

Atrakcje
Czas po lekcjach jest w pełni
zorganizowany a podstawowe
zajęcia dodatkowe i wycieczki wliczone są w cenę obozu. Uczestnicy mają okazję
poznać największe atrakcje
Toronto oraz okolic np. zobaczyć wodospad Niagara,
przepłynąć kajakiem dookoła
Toronto Island czy odwiedzić
przepiękny park Algonquin. W
programie także zwiedzanie
Muzeum Narodowego, najwyższej wieży telewizyjnej na
świecie CN Tower oraz zajęcia
integracyjne, sportowe i dyskoteki. Na miejscu w szkole
istnieje możliwość wykupienia
dodatkowych wycieczek.

Transfer z lotniska
Obóz rozpoczyna się w niedzielę a kończy w sobotę. W te dni
organizowane są transfery z lotniska w godzinach od 9 do 21.
Transfery indywidualne poza
wyznaczonymi godzinami za
dodatkową opłatą.

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę obozu. Koszt tygodniowej polisy to około 30
CAD.

14-21
INTENSYWONOŚĆ KURSU
20 lekcji w tygodniu (standardowy)
30 lekcji w tygodniu (intensywny)

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 45 minut

TERMINY
26 czerwca 2016
03, 10, 17, 24, 31 lipca 2016
07, 14, 21 sierpnia 2016

Minimalna długość: 1 tydzień
Rozpoczęcie: Niedziela
Zakończenie: Sobota
OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

19/30

CENA:
2 tygodnie

1590 EUR

4 tygodnie

2890 EUR

6 tygodni

3690 EUR
Jednorazowa opłata
rejestracyjna: 55 EUR

WIEK UCZESTNIKÓW

5-17
INTENSYWONOŚĆ KURSU
20 lekcji w tygodniu

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 55 minut

TERMINY
03, 17, 21 lipca 2016

Minimalna długość: 2 tygodnie
Rozpoczęcie: Niedziela
Zakończenie: Sobota

20/30

OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

BARCELONA

„

HISZPANIA

Przestrony kampus z dogodnym
dojazdem do centrum
wielobarwnego miasta marzeń”
Miasto

Barcelona jest jednym z najpiękniejszych miast w Europie,
oferuje unikalną kombinację
tysiącletniej historii, wyjątkowej architektury oraz międzynarodowej atmosfery. W miesiącach letnich dzięki dużej
ilości wydarzeń kulturalnych
oraz łagodnemu klimatowi
stała się jednym z najbardziej
popularnych miejsc do nauki
języka hiszpańskiego na całym kontynencie. W Barcelonie
niemal każdy młody kursant
znajdzie dla siebie coś interesującego. Plażowanie, sporty
miejskie, zakupy, festiwale,
sztuka, kultura, kuchnia lokalna? Te wszystkie atrakcje czekają na uczestników obozu w
Barcelonie!

Szkoła językowa
Obóz organizowany jest przez
szkołę Enforex – najpopularniejszą i jedną z najbardziej
prestiżowych szkół języka hiszpańskiego. Szkoła funkcjonuje
na rynku blisko 30 lat i co roku
kształci tysiące zadowolonych
kursantów z całego świata. Nowoczesny kampus na którym
odbywa się obóz położony
jest na obrzeżach Barcelony,
w atrakcyjnej dzielnicy w pobliżu parku Labering. Dzięki
bliskości stacji metra Mundet
lokalizacja ta oferuje łatwy dostęp do centrum, zapewniając
jednocześnie komfort i bezpieczeństwo. Do wyboru kurs
hiszpańskiego i angielskiego z
młodzieżą hiszpańską.

Zakwaterowanie
Zajęcia z języka, zakwaterowanie oraz wyżywienie 3 razy
dziennie odbywają się na
kampusie. Na zamkniętym
terenie oprócz sali gier, sali
tv, biblioteki oraz miejsc do
zabawy i relaksu znajduje się
przestronny ogród, taras oraz
obiekty sportowe. Uczestnicy
obozu zakwaterowani są w
pokojach trzy lub czteroosobowych z łazienką. Podczas
obozu na kampusie przebywa
również młodzież hiszpańska.
To doskonały sposób na to,
aby poznać żywy język i kulturę
kraju. Nad bezpieczeństwem i
dobrym samopoczuciem kursantów czuwają doświadczeni
opiekunowie.

Atrakcje
Celem opiekunów jest zapewnienie kursantom tylu atrakcji,
aby podczas swojego pobytu
na obozie nigdy się nie nudzili. Zajęcia podzielone są na
trzy kategorie: rekreacyjne,
warsztaty kulturowe i wycieczki. Oprócz zwiedzania najciekawszych miejsc w Barcelonie
oraz udziału w odbywających
się wydarzeniach, planowana
jest całodniowa wycieczka do
Sitges, Tarragony i półdniowe
wycieczki do Parku Güelloraz
oraz Pueblo. Program zajęć i
wycieczek wliczony jest w cenę
obozu.
Możliwy także dodatkowy
program zajęć sportowych:
tenis: 6 godz./tydzień 100 EUR
piłka nożnej: 6 godz./tydzień
130 EUR

Transfer z lotniska
W cenę obozu językowego
wliczony jest transfer z lotniska/dworca kolejowego lub
autobusowego w Barcelonie
o dowolnej porze w dniu przylotu (niedziela) oraz w dniu
wyjazdu (sobota). Istnieje
możliwość wykupienia dodatkowego noclegu w cenie: 65
EUR/noc.

Ubezpieczenie
Cena zawiera ubezpieczenie
turystyczne.

MALAGA

„

Miasto
Malaga to miasto portowe położone w sercu przepięknej,
niezwykle barwnej Andaluzji,
na wybrzeżu Costa del Sol.
Mieszka tu ponad 500 tys. ludzi
a w okresie letnim przyjeżdża
wielu turystów z całego świata. Trudno się dziwić – ilość
słonecznych dni w roku często przekracza tu 300. Malaga
to miejsce urodzenia Picassa,
miasto uniwersyteckie, gdzie
można spotkać wielu studentów międzynarodowych. Jest
połączeniem nowoczesnego
tętniącego życiem miasta,
szerokich bulwarów nad miejskimi plażami oraz ciekawej
architektury i historii.

Szkoła językowa
Obóz organizowany jest przez
szkołę Enforex – najpopularniejszą i jedną z najbardziej
prestiżowych szkół hiszpańskiego. Szkoła funkcjonuje na
rynku blisko 30 lat i co roku
kształci tysiące zadowolonych
kursantów z całego świata.
Kampus jest położony w ekskluzywnej dzielnicy willowej,
niedaleko plaży. Jest doskonałym miejscem wypadowym
do zwiedzania największych
atrakcji miasta, jednocześnie
dając możliwości odpoczynku i relaksu wśród zieleni. Do
wyboru kurs hiszpańskiego i
angielskiego z młodzieżą hiszpańską.

Zakwaterowanie
Do wyboru są dwie opcje zakwaterowania:
•
Rezydencja
studencka
znajduje się 10 minut
spacerem od szkoły. Kursanci są zakwaterowani w
dwu lub trzyosobowych
pokojach z łazienką.
Wyposażenie obejmuje
również wspólny salon
ze sprzętem multimedialnym, klimatyzację, pralki,
bezpłatny szybki Internet
i miejsce do relaksu oraz
wspólną kuchnię.
•
Kursanci powyżej 15 roku
życia mogą być zakwaterowani także u rodziny
hiszpańskiej, w pokoju
dwuosobowym.
Obie opcje obejmują pełne
wyżywienie.

HISZPANIA

Gwarantowane słońce
i dobra zabawa na plaży”

: Andaluzja jest regionem niezwykle bogatym pod względem kulturowym. Podczas
obozu w Maladze uczestnicy
zwiedzą jego największe atrakcje i poznają lokalną historię
i kulturę. Oprócz warsztatów
kulturalnych oraz zajęć sportowych, organizowane są wycieczki np. do Sevilli czy Granady, zwiedzanie jaskiń Nerja i
muzeum Picassa oraz udział w
flamenco show.
Możliwy także dodatkowy
program zajęć sportowych:

•
•

2 tygodnie

1390 EUR

4 tygodnie

2890 EUR

6 tygodni

3690 EUR
Jednorazowa opłata
rejestracyjna: 55 EUR

Atrakcje

•

CENA:

Tenis ziemny lub stołowy:
6 godz./tydzień 100 EUR
Piłka nożna:
6 godz./tydzień 130 EUR
Kurs bezpieczeństwa
w Social Media i IT:
6 godz./tydzień 150 EUR.

Transfer z lotniska
W cenę obozu językowego wliczony jest transfer z lotniska/
dworca kolejowego lub autobusowego w Maladze o dowolnej porze w dniu przylotu
(niedziela) oraz w dniu wyjazdu
(sobota). Istnieje możliwość
wykupienia dodatkowego noclegu w cenie: 65 EUR/noc.

WIEK UCZESTNIKÓW

11-17
INTENSYWONOŚĆ KURSU
20 lekcji w tygodniu

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 55 minut

TERMINY

Ubezpieczenie
Cena zawiera ubezpieczenie
turystyczne.

03, 17, 21 lipca 2016

Minimalna długość: 2 tygodnie
Rozpoczęcie: Niedziela
Zakończenie: Sobota

OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

21/30

CENA ZA TYDZIEŃ:
Kurs standardowy

850 EUR

Kurs intensywny

910 EUR

Jednorazowa opłata
rejestracyjna: 75 EUR

WIEK UCZESTNIKÓW

13-17

PARYŻ

„

FRANCJA

Stolica mody
i miasto zakochanych”

INTENSYWONOŚĆ KURSU
20 lekcji w tygodniu
25 lekcji w tygodniu

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 45 minut

TERMINY
26 czerwca 2016
03, 10, 17, 24, 31 lipca 2016
07 sierpnia 2016

Minimalna długość: 1 tydzień
Rozpoczęcie: Niedziela
Zakończenie: Sobota

22/30

OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

Miasto
Atrakcji Paryża chyba nikomu
nie trzeba przedstawiać! Znana na całym świecie Wieża
Eiffla, Luwr, czy Pola Elizejskie
są rozpoznawalnymi znakami Francji na całym świecie.
Kosmopolityczna atmosfera
tętniącego życiem miasta połączona z urokami wiekowej
architektury, kultury i sztuki
zachwycą każdego miłośnika
wielkich miast. Zabytkowy
kampus szkoły zlokalizowany
jest 40 minut od centrum w
dzielnicy Igny, co zapewnia
bezpieczeństwo uczestników
obozu jednocześnie stanowiąc
dobrą bazę wypadową do organizowanych przez szkołę
wycieczek do największych
atrakcji stolicy Francji.

Szkoła językowa
Alpadia to międzynarodowa
szkoła językowa o szwajcarskich korzeniach organizująca
obozy dla młodych kursantów
w najbardziej atrakcyjnych
lokalizacjach Europy. Nagradzana wieloma branżowymi
nagrodami oraz posiadająca
liczne akredytacje, zyskała
duże zaufanie wśród rodziców
i młodzieży za wysoki poziom
nauczania oraz ciekawą i bezpieczną organizację zajęć pozalekcyjnych. Lekcje z języka
francuskiego prowadzone są w
międzynarodowych grupach,
w interaktywny sposób, aktywnie angażując kursantów w
zadania językowe i utrwalając
umiejętności lingwistyczne.

Zakwaterowanie
Kursanci zakwaterowani są
z rówieśnikami z innych krajów w rezydencji studenckiej
bezpośrednio na kampusie.
Młodzież przebywa pod nadzorem opiekunów 24 godziny
na dobę co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. W
pokojach dwu lub trzy osobowych znajdują się umywalki.
Wspólne toalety usytuowane
są na korytarzu. Podczas obozu młodzież ma zapewnione
całodzienne wyżywienie na
studenckiej stołówce. Podczas
wycieczek przewidziany jest
pakowany prowiant. Kampus
otoczony jest przepięknym
zielonym parkiem w którym
kursanci mogą spędzać czas
wolny.

Atrakcje
Po skończonych zajęciach językowych młodzież uczestniczy w zajęciach i wycieczkach
organizowanych przez szkołę.
Popołudniowe
zwiedzanie
Paryża obejmuje na przykład:
Disneyland, wizytę w Wersalu, zakupy w Champs Eliysees
oraz zajęcia kulturalno-sportowe na kampusie. W weekend
organizowana jest również całodzienna wycieczka.
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wzięcia udziału
w zajęciach z dziedziny:
•
•
•

Mody
Sztuki
Piłki nożnej.

Transfer z lotniska
Transfer z lotniska nie jest wliczony w cenę obozu. W godzinach między 9:00 a 16:00 w
dniu przyjazdu (niedziela) oraz
wyjazdu (sobota) odbywają się
grupowe transfery. Cena transferu grupowego w dwie strony
to: 60 EUR z lotniska Paris Orly
oraz 110 EUR z lotniska Roissy.
Poza tymi godzinami dostępne
są prywatne transfery w cenie:
180 EUR Orly oraz 290 Roissy.

Ubezpieczenie
Istnieje możliwość wykupienia
ubezpieczenia podróżnego w
cenie 16 EUR za tydzień oraz
ubezpieczenia od rezygnacji
z obozu w wysokości 4% ceny
obozu.

NICEA-ANTIBES

„

FRANCJA

CENA ZA TYDZIEŃ:
Kurs standardowy

760 EUR

Kurs intensywny

833 EUR

WIEK UCZESTNIKÓW

Piękna i bezpieczna lokalizacja
na Lazurowym Wybrzeżu”

8-17
INTENSYWONOŚĆ KURSU
20 lekcji w tygodniu (standard)
25 lekcji w tygodniu (intensywny)

Miasto
Antibes to miasto na Lazurowym Wybrzeżu, oddalone 25
km od Nicei i 10 km od popularnego Cannes. Lokalizacja
to bezpieczna dla młodzieży
alternatywa dużych miast
położonych w okolicy, która
umożliwia dogodne zwiedzanie najbardziej popularnych miejsc regionu i bycie w
centrum wydarzeń. Antibes
uwielbiane jest przez turystów
za piękne piaszczyste plaże i
krystalicznie czystą wodę oraz
za autentyczny prowansalski
klimat, który zauroczył już niejednego! Swoje prace tworzyli
tu m.in. Pablo Picasso i Vincent
van Gogh, co nadaje miejscu
jeszcze bardziej artystyczną
atmosferę.

Szkoła językowa
Centre d’Antibes to renomowane centrum nauczania języka francuskiego, obchodzące
w tym roku swoje 30 urodziny.
Obóz językowy odbywa się na
dużym przestronnym kampusie z basenem oraz boiskami
sportowymi. Młodzież uczestniczy w kursie francuskiego
od poniedziałku do piątku
naprzemiennie rano i popołudniu, na zmianę z wycieczkami
i zajęciami pozalekcyjnymi.
Podstawowy program obejmuje 20 lekcji językowych, za
dopłatą można rozszerzyć naukę o dodatkowe lekcje grupowe lub indywidualne lub
przygotowanie do egzaminu
na certyfikat językowy DELF.

Zakwaterowanie
Do wyboru są dwie opcje zakwaterowania z pełnym wyżywieniem:
•
Zakwaterowanie na kampusie w pokoju 2-4 osobowym. Część pokoi posiada prysznice, wspólne
toalety znajdują się na
korytarzu.
•
Kursanci powyżej 13
roku życia mogą być zakwaterowani u jednej ze
starannie wybranych i
przygotowanych rodzin
francuskich w pokoju
dwuosobowym.
Większość rodzin zlokalizowana jest w krótkiej
odległości spacerem od
szkoły, jednak dojazd z
części domów odbywa
się komunikacją miejską.

Atrakcje
W cenę obozu wliczona jest
jedna całodzienna oraz jedna
półdniowa wycieczka w tygodniu, np. do Monaco, Cannes,
parku rozrywki Marineland czy
rejs na wyspy Lerins. Każdego
dnia można skorzystać również z transferu do centrum
miasta lub na plażę – wszystko pod okiem opiekuna. Dodatkowo w czasie wolnym od
zajęć szkoła oferuje bogaty
program sportowy (np. żeglarstwo, gry zespołowe, lekcje
tańca i fitness) oraz kulturalny
– np. kółko teatralne, czy zwiedzanie najpopularniejszych
atrakcji miasta. Wieczorami
odbywają się animacje i zabawy integracyjne, grille i dyskoteki.

Transfer z lotniska
Obozy rozpoczynają się w soboty a kończą w niedziele. W
cenę obozu wliczony jest transfer z lotniska w Nicei lub z dworca autobusowego w Antibes o
dowolnej porze w dniu przylotu
oraz odlotu.

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę obozu.

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 45 minut

TERMINY
26 czerwca 2016
03, 10, 17, 24, 31 lipca 2016
07, 14, sierpnia 2016

Minimalna długość: 1 tydzień
Rozpoczęcie: Niedziela
Zakończenie: Sobota

OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

23/30

CENA:
2 tygodnie

1570 EUR

3 tygodnie

2320 EUR

Dodatkowy tydzień: + 750 EUR

WIEK UCZESTNIKÓW

14-17

BERLIN

„

NIEMCY

Kampus położony przy plaży,
niedaleko centrum miasta”

INTENSYWONOŚĆ KURSU
20 lekcji w tygodniu

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 45 minut

TERMINY
26 czerwca 2016
03, 10, 17, 24, 31 lipca 2016
07, 14, sierpnia 2016

Minimalna długość: 2 tygodnie
Rozpoczęcie: Niedziela
Zakończenie: Niedziela

24/30

OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

Miasto
Chyba nie ma drugiego takiego miasta jak Berlin! To
fuzja historii, sztuki i muzyki z
autentycznym, międzynarodowym miejskim klimatem.
Obóz odbywa się w dzielnicy
Konradshöhe położonej 10 km
od centrum miasta, nad rzeką
Havel. Na wysokości kampusu
szkoły rzeka jest prawie tak szeroka jak małe jezioro, a duża
i piaszczysta plaża nadaje się
do zabaw i relaksu. Lokalizacja to idealne rozwiązanie dla
wszystkich, którzy lubią plażować i spędzać czas w aktywny
sposób na świeżym powietrzu,
nie rezygnując jednocześnie z
ciekawych wydarzeń i atrakcji
kultowego Berlina.

Szkoła językowa
GLS to szkoła językowa numer
jeden w Berlinie, zdobywca
wielu nagród oraz akredytowane centrum nauczania
języka oraz świadczenia wysokiej jakości usług towarzyszących. Szkoła znana jest z
bardzo dobrej organizacji oraz
wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas pobytu. W
lecie oprócz zajęć na głównym
kampusie w centrum miasta,
GLS oferuje cieszące się dużą
popularnością obozy dla młodzieży w innych atrakcyjnych
lokalizacjach. Obóz nad rzeką
Havel odbywa się w dzielnicy Konradshöhe, na małym
kameralnym kampusie, gdzie
odbywają się zajęcia językowe
oraz gdzie zakwaterowani są
kursanci.

Zakwaterowanie
Młodzież zakwaterowana jest
na kampusie w pokojach 3-5
osobowych z prysznicem i toaletą. Dobór do pokoju odbywa
się na podstawie kryterium
wieku oraz umiejętności językowych. W miarę możliwości
szkoła stara się nie kwaterować
kursantów mówiących w tym
samym języku w jednym pokoju. Wyjątkiem są sytuacje, gdy
w obozie uczestniczy młodzież
podróżująca razem i życzy sobie, by być zakwaterowanym
z koleżanką/kolegą. Podczas
obozu zapewnione jest pełne
wyżywienie, często zamiast
tradycyjnej kolacji w ogrodzie
organizowane są grille.

Atrakcje
W każdym tygodniu pobytu
szkoła organizuje co najmniej
jedną wycieczkę całodzienną
oraz dwie półdniowe z przewodnikiem. Każdego popołudnia młodzież uczestniczy
w rozrywkach obejmujących
zwiedzanie
najciekawszych
zakątków miasta, zajęcia sportowe (np. wycieczki rowerowe,
kajaki) oraz rozrywkach na
kampusie lub na plaży. Wieczorami odbywają się imprezy
integracyjne, gry i zabawy a
także nocne zwiedzanie najpopularniejszych miejsc w
Berlinie z opiekunem. W programie przewidziana jest także
wycieczka do Poczdamu.

Transfer z lotniska
Transfer z lotniska w dniu
rozpoczęcia oraz zakończenia obozu w godzinach 8:00
– 22:00 wliczony jest w cenę
obozu. Opłata za dodatkowy
dzień pobytu to 100 EUR.

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie podróżne wliczone jest w cenę obozu. Skontaktuj się z nami po szczegółowe warunki ubezpieczenia.

MONACHIUM-ALPY

„

NIEMCY

CENA:
2 tygodnie

1570 EUR

3 tygodnie

2320 EUR

Dodatkowy tydzień: + 750 EUR

Doskonała przygoda
w malowniczej Bawarii”

WIEK UCZESTNIKÓW

12-17
INTENSYWONOŚĆ KURSU

Miasto
Wakacyjny obóz językowy
organizowany przez szkołę
GLS zlokalizowany jest 50 km
na południe od Monachium
nad malowniczym jeziorem
Spitzingsee, w turystyczno
– wypoczynkowym regionie
Bawarii. Obóz jest idealnym
sposobem na wakacje dla
młodzieży lubiącej sport i
przygody. Czyste górskie powietrze, przepiękne krajobrazy
oraz krystaliczne jeziora alpejskie sprawią, że kursanci wrócą z obozu nie tylko z wyższym
poziomem języka niemieckiego, ale także z niesamowitymi
wrażeniami i przygodami, które zapadną w pamięci na całe
życie!

Szkoła językowa
Obozy językowe organizowane
przez szkołę GLS co roku cieszą
się dużą popularnością i zaufaniem wśród młodzieży i rodziców z całego świata. Starannie
prowadzone zajęcia językowe
z doświadczoną kadrą, wzorowa organizacja zajęć rozrywkowych oraz doskonała opieka nad młodzieżą sprawiły, że
młodzież uwielbia obozy organizowane przez GLS. Obóz nad
jeziorem Spitzingsee odbywa
się w malowniczej bawarskiej
wiosce, z przepięknym widokiem. To idealny sposób na
pożyteczne wakacje i relaks w
czystym, naturalnym środowisku alpejskim.

Zakwaterowanie
Kampus szkoły znajduje się na
terenie odrestaurowanego ośrodka w stylu alpejskiego hotelu.
Kursanci zakwaterowani są wraz
ze swoimi rówieśnikami z całego
świata w 3-4 osobowych pokojach
z łazienką. Nad bezpieczeństwem
i dobrym samopoczuciem kursantów czuwają doświadczeni
opiekunowie i animatorzy czasu
wolnego. Na terenie ośrodka znajduje się piękny ogród, ścianka do
wspinaczki, sala fitness, sauna oraz
pokój multimedialny. Kursanci
mogą korzystać także z bezprzewodowego Internetu dostępnego
w wyznaczonych miejscach na terenie kampusu.

Atrakcje
W każdym tygodniu pobytu
szkoła organizuje co najmniej
jedną wycieczkę całodzienną
oraz jedną półdniową do Monachium. Podczas wycieczek
z przewodnikiem młodzież
będzie miała okazję zobaczyć m.in. Olympiastadium,
Schloss Nymphenburg czy Hofbräuhaus.
Każdego dnia, popołudniami
oraz wieczorami przewidziane
są minimum dwie atrakcje, np.
wędrówki na orientację, budowanie tratwy lub spanie przy
ognisku. Uwielbianym przez
młodzież punktem programu
jest zwiedzanie skansenu oraz
Bawarskiej wioski, podczas
którego istnieje możliwość
wzięcia udziału w warsztatach
rzemieślniczych, np. gancarskich.

Transfer z lotniska
Transfer z lotniska w dniu rozpoczęcia oraz zakończenia
obozu w godzinach 8:00 – 22:00
wliczony jest w cenę obozu.
Opłata za dodatkowy dzień:
100 EUR .

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie podróżne wliczone jest w cenę obozu. Skontaktuj się z nami po szczegółowe warunki ubezpieczenia.

20 lekcji w tygodniu

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 45 minut

TERMINY
26 czerwca 2016
03, 10, 17, 24, 31 lipca 2016
07, 14, sierpnia 2016

Minimalna długość: 2 tygodnie
Rozpoczęcie: Niedziela
Zakończenie: Niedziela

OBOZY JĘZYKOWE
DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY
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CENA:
857 EUR

1 tydzień

2 tygodnie

1486 EUR

3 tygodni

2115 EUR

Dopłata do kursu intensywnego:

+92 EUR/tydzień
Dopłata do pokoju superior:

+81 EUR/tydzień

WIEDEŃ

„

AUSTRIA

Miasto muzyki, cieszące
się sympatią całego świata”

WIEK UCZESTNIKÓW

12-17
INTENSYWONOŚĆ KURSU
20 lekcji w tygodniu
30 lekcji w tygodniu

DŁUGOŚĆ LEKCJI
Długość jednej lekcji to 45 minut

TERMINY
03, 17, 24, 31 lipca 2016

Minimalna długość: 1 tydzień
Rozpoczęcie: Niedziela
Zakończenie: Sobota
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Miasto
Wiedeń to miasto, które zawsze z otwartymi ramionami
wita nowych gości! To miejsce,
którym każdy nastolatek, zainteresowany kulturą, sztuką
i muzyką, będzie oczarowany.
W lecie Wiedeń to istna mekka
wydarzeń kulturalnych, koncertów oraz wystaw. Ponadto
miasto jest często wyróżniane w światowych rankingach
za bezpieczeństwo, wysoką
jakość życia oraz życzliwość
jego mieszkańców. Austriacy
mówią poprawnym i czystym
niemieckim, który jest bardzo
melodyjny i wyróżnia się przyjemnym brzmieniem. Dzięki
nauce w Wiedniu otworem
stoją wszystkie kraje niemieckojęzyczne!

Szkoła językowa
Szkoła Actilingua to marka
powszechnie znana i respektowana w branży edukacji zagranicznej. Obozy językowe dla
młodzieży odbywają się w znakomicie wyposażonej, renomowanej wiedeńskiej szkole,
założonej przez Marię Teresę.
Przestronny kampus z obiektami sportowymi zlokalizowany
jest w centrum miasta. Lekcje
odbywają się od poniedziałku
do piątku w małych grupach.
Na zajęciach pogłębiana jest
znajomość gramatyki niemieckiej, wymowy i rozumienia ze
słuchu. Istotną część kursu
stanowią zajęcia praktyczne
poza szkołą, gry językowe, jak
również zajęcia w grupach
i parach.

Zakwaterowanie
W budynku szkolnym oprócz
klas, świetlic oraz restauracji,
gdzie 3 razy dziennie serwowane są posiłki, znajduje się
też obszerne skrzydło z zakwaterowaniem dla uczestników
kursu. Chłopcy i dziewczęta
mieszkają osobno w przestronnych, komfortowo urządzonych 4-6 osobowych pokojach (prysznic oraz toaleta
na korytarzu). Bezpośrednio
na terenie kampusu dostępne
są także pokoje o podwyższonym standardzie: skrzydło z
pokojami superior jest świeżo
wyremontowane i dobrze wyposażone. Wszystkie pokoje w
tej opcji są 3-4 osobowe wraz
z prysznicem. Toalety znajdują
się na każdym piętrze.

Atrakcje
Na terenie kampusu znajduje
się m.in. park z boiskami do
gry w siatkówkę, piłkę nożną
oraz korty, z których można w
każdej chwili korzystać. W cenę
obozu wliczony jest pakiet zajęć sportowych oraz warsztatów z zakresu kultury i sztuki,
a także zwiedzanie Wiednia.
Ponadto istnieje możliwość
wykupienia prywatnych lekcji
tenisa z instruktorem, rozszerzonego programu kultury i
sztuki Wiednia a także wyjścia
na prestiżowy koncert lub musical. Dla chętnych możliwość
wykupienia wycieczek poza
Wiedeń, np. do Salzburga, do
zamku Rosenburg, Seegrotte
lub nad Jezioro Nezyderskie.

Transfer z lotniska
Transfer z lotniska nie jest wliczony w cenę obozu a jego
koszt to 80 EUR w dwie strony.

Komunikacja
miejska i bilety
wstępu:
Na miejscu pobierana jest
opłata za bilety komunikacji
miejskiej w wysokości 16,20
EUR / tydzień oraz bilety wstępu w wysokości 23 EUR / tydzień.

Ubezpieczenie
Istnieje możliwość wykupienia
ubezpieczenia podróżnego w
cenie 16 EUR za tydzień oraz
ubezpieczenia od rezygnacji
z obozu w wysokości 4% ceny
obozu.

Procedura zgłoszenia
na kurs językowy

•

•

PROSIMY O KONTAKT:
TEL:+48884698979
E-MAIL: INFO@SMILETRIPS.PL

Numer konta w PLN:
67 1050 1575 1000 0092 1944 1624 ING Bank Śląski
Numer konta w EUR:
91 1050 1575 1000 0091 0903 0263 ING Bank Śląski

Dobierzemy dla Państwa kurs językowy, lokali-

SMILE TRIPS EDUKACJA BEZ GRANIC
Małgorzata Szydełko
ul. Idzikowskiego 34b/7
54-129 Wrocław

Smiletrips rozpoczyna procedurę rejestracji w

zację, zakwaterowanie oraz usługi dodatkowe

momencie zaksięgowania wpłaty zaliczki na

takie jak transport czy ubezpieczenie i przed-

koncie (lub otrzymania kopii dowodu wpłaty)

stawimy wstępną ofertę.

oraz otrzymania podpisanej umowy wraz z for-

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, pod-

mularzem zgłoszeniowym.

pisać „Umowę na organizację kursu języko-

•

•

•

Drogą mailową otrzymają Państwo potwier-

wego za granicą Polski” i przesłać ją na adres

dzenie rezerwacji kursu oraz zamawianych

info@smiletrips.pl

usług dodatkowych wraz z ich szczegółową

Jeśli rezerwują Państwo kurs z co najmniej 6

wyceną stanowiącą wiążącą ofertę.

tygodniowym wyprzedzeniem, należy wpłacić

•

Dokonanie wpłaty pozostałej należności za

zaliczkę w wysokości 800 zł lub 200 EUR na

kurs i wybrane usługi dodatkowe należy doko-

konto wskazane poniżej. Kwota zaliczki zosta-

nać najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem

nie odjęta od całkowitej sumy kursu języko-

kursu.

wego oraz usług towarzyszących. Jeśli do roz-

•

Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo

poczęcia kursu pozostało mniej niż 6 tygodni

pocztą elektroniczną dokumenty potwierdza-

należy wpłacić pełną kwotę należną za kurs

jące udział w kursie oraz zamawiane usługi

oraz zamawiane usługi dodatkowe.

dodatkowe.

Przy realizacji przelewu prosimy o podanie na-

Po

zwiska uczestnika oraz daty i miejsca wybranego

Smiletrips istnieje możliwość dokonywania

kursu językowego.

opłat w walutach GBP, AUD i USD.

uprzednim

ustaleniu

z

pracownikiem

Wpłaty za kursy, których cena podana jest w
walucie obcej a dokonywane w złotówkach musza być przeliczone po kursie sprzedaży waluty
(w dniu dokonywania płatności) Banku ING.
(http://www.ingbank.pl/kursy-walut).
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Formularz zgłoszeniowy
1. Dane osobowe:

5. Zakwaterowanie:

•

Imię:

•

Rodzaj zakwaterowania:

•

Nazwisko:

•

Alergie:

•

Płeć:

•

Specjalna dieta:

•

Telefon:

•

Osoba paląca: tak/nie*

•

E-mail:

•

Osoba lubiąca zwierzęta: tak/nie*

•

Adres:

•

Osoba lubiąca dzieci: tak/nie*

•

Data urodzenia:

•

Obywatelstwo:

•

Numer dowodu/paszportu:

•

Data wydania:

•

Ubezpieczenie: tak/nie*

•

Data ważności:

•

Transfer z lotniska: tak/nie*

2. W którym kursie chce Pan/Pani uczestniczyć?

6. Usługi dodatkowe:

7. W nagłych wypadkach powiadomić:

•

Szkoła:

•

Miasto:

•

Imię, Nazwisko:

•

Rodzaj kursu:

•

Numer telefonu:

•

Długość kursu:

•

E-mail:

•

Rozpoczęcie kursu:

•

Związek/pokrewieństwo z aplikantem:

•

Zakończenie kursu:

•

Uwagi:

Oświadczam, że:
1. Podane w niniejszym formularzu dane są pełne i prawdziwe.

3. Obecny poziom zaawansowania języka:

2. Zapoznałem/am sie i akceptuję warunki zawarte w „Formularzu zgłoszeniowym”, „Warunkach uczestnictwa” oraz „Umowie
na organizację kursu językowego za granicą Polski”.
3. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Smiletrips oraz przesyłanie mi informacji
o aktualej ofercie szkoły.

4. Jaki rodzaj zakwaterowania Pan/Pani zamawia?

Data i czytelny podpis aplikanta lub opiekuna (w przypadku osoby nieletniej)
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