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KRAJ / MIASTO

ANGLIA – Londyn Fun English

ANGLIA – Londyn Harry Potter

ANGLIA - Londyn Greenwich

ANGLIA - Londyn Windsor

ANGLIA – Brighton

ANGLIA – Eastbourne

ANGLIA – Osmington Bay /Dorset

ANGLIA – Boreatton Park / Shropshire

ANGLIA – Liverpool

ANGLIA – Chester

HISZPANIA - Madryt
Real Madrid Campus Experience
MALTA - Gżira

MALTA - St Julians

CYPR – Limassol

USA – Nowy Jork

USA – Boca Raton - Miami

KANADA – Montreal

POLSKA – Dźwirzyno, Łeba

NIEMCY –Berlin, Monachium

NIEMCY - Augsburg, Diez, Wiesbaden

HISZPANIA- Malaga, Marbella,
Barcelona, Madryt, Walencja, Malaga

FRANCJA - Nicea

FRANCJA – Paryż

KANADA - Montreal

FRANCJA – Porticcio na Korysce

POLSKA – Lubniewice

POLSKA – Czaplinek

RODZAJ WYJAZDU

Warsztaty Fun English
z intensywnym zwiedzaniem
Warsztaty English in Action
z intensywnym zwiedzaniem
Obóz językowy
na kampusie lub u rodzin
Obóz językowy na kampusie

Obóz językowy

Obóz językowy

Obóz językowy Multi-Activity
lub tematyczny bez języka
Obóz językowy Multi-Activity
lub tematyczny bez języka
Obóz językowy na kampusie

Obóz językowy na kampusie

Obóz językowo-piłkarski
Możliwy Parent & Child!
Obóz językowy
Możliwy Parent & Child!
Obóz językowy
Możliwy Parent & Child!
Obóz językowy na kampusie

Obóz językowy na kampusie

Obóz językowy na kampusie

Obóz językowy

Obóz językowy w Polsce

Obóz z językiem niemieckim
z dziećmi niemieckimi!
Obóz z językiem niemieckim
z dziećmi niemieckimi!

Język hiszpański lub angielski
Możliwy Parent & Child!

Obóz z językiem francuskim

Obóz z językiem francuskim

Obóz z językiem francuskim

Obóz rekreacyjny
z elementami francuskiego

Obóz rekreacyjno-jeździecki

Obóz rekreacyjno-windsurfingowy
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11-17

9-17

10-18, 19+
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14-21
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13-21
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14-21

12-19
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CENA OD

1 499 zł / 9 dni

1 699 zł / 9 dni

5 899 zł / 2 tyg.

7 150 zł / 2 tyg.

4 699 zł / 2 tyg.
6 975 zł / 3 tyg.
4 099 zł / 2 tyg.
6 025 zł / 3 tyg.
5 599 zł / 2 tyg.

5 599 zł / 2 tyg.

6 150 zł / 2 tyg.

5 199 zł / 2 tyg.

9 850 zł / 2 tyg.

3 899 zł / 2 tyg
5 599 zł / 3 tyg.
3 899 zł / 2 tyg.
5 750 zł / 3 tyg.
2 199 zł / 10 dni
3 250 zł / 2 tyg.
4 299 zł / 3 tyg.
13 895 zł / 3 tyg.

13 299 zł / 3 tyg.

5 190 zł / 2 tyg.
7 590 zł / 3 tyg.
1 659 zł / 2 tyg.

6 579 zł / 2 tyg.

5 269 zł / 2 tyg.

3 659 zł / 2 tyg.

6 593 zł / 2 tyg.

1 510 zł / 10 dni

1 449 zł / 10 dni

1 599 zł / 11 dni

5 468 zł / 2 tyg.

5 190 zł / 2 tyg.
7 590 zł / 3 tyg.

OBOZY JĘZYKOWE - JĘZYK ANGIELSKI

Dane Organizatora: ATJ Lingwista, Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Sp. z o.o.
NIP: 113 290 27 28, KRS 0000601432, REGON 363711808
Siedziba: ul. Igańska 11, 04-087 Warszawa
Biuro obsługi klienta: ul. Nowolipki 27, 01-010 Warszawa
Tel. 22 636 76 56, 22 629 09 88, lingwista@lingwista.org.pl -

Konto bankowe w Millenium Bank: 81 1160 2202 0000 0002 9751 3866, W treści przelewu należy wpisać numer rezerwacji, nazwisko uczestnika oraz termin i miejsce wyjazdu.
Przykład: rez. 15/2017, Kowalski Tomasz 01-17.07.2017 obóz językowy Cypr

www.lingwista.com.pl,

wyjazd grupowy / indywidualny

transport autokarem / samolotem

zakwaterowanie u rodziny / w rezydencji lub kampusie

OBOZY JĘZYKOWE - JĘZYK NIEMIECKI

OBOZY REKREACYJNE - BEZ NAUKI JĘZYKA

OBOZY JĘZYKOWE - JĘZYK HISZPAŃSKI

OBOZY JĘZYKOWE - JĘZYK FRANCUSKI

tel. alarmowe 24h:
+48 608 393 571
+48 696 078 099



W tym roku proponujemy dwa: nowy program dla tych co
lubią dreszczyk emocji - Fun English z zabawą w
największym parku atrakcji w Wielkiej Brytanii z
największymi kolejkami górskimi w Thorpe Park, oraz nasz
flagowy wyjazd English in Action Harry Potter Experience,
gdzie dzieci nie tylko poznają słownictwo związane z
magicznym bohaterem, ale i zobaczą miejsca, gdzie były
kręcone sceny z filmu.
Przygotowaliśmy też wiele nowych programów: obóz
językowy w Greenwich oraz w historycznym Windsor w
najlepszej angielskiej szkole królewskiej z profesjonalnymi
zajęciami sportowymi i tanecznymi z instruktorami (do
wyboru przez uczestnika) wraz z warsztatami teatralnymi.
Ponadto obóz językowy w Chester z dużą ilością wycieczek
oraz tematyczne obozy bez języka z młodzieżą brytyjską! Ci
co wolą amerykańską przygodę, zapraszamy na Florydę,
gdzie wśród atrakcji spędzimy czas w Disneylandzie lub w
Universal Studios!

W tym roku ponownie włączamy do naszej oferty propozycje
dla najbardziej wymagających małych studentów. Wśród
nich znajdują się prestiżowe wyjazdy na obozy piłkarsko-
językowe, współorganizowane i akredytowane przez
największe kluby piłkarskie Europy – Real Madryt, Chelsea,
AC Milan i Arsenal. W tym roku proponujemy także elitarne
obozy tenisowe, golfowe i taneczne!

Dla zainteresowanych rozwojem kulturalnym i dla tych,
którzy nie mają tak bardzo sprecyzowanych zainteresowań
jak młodzi piłkarze, przygotowaliśmy unikalne w swojej
formie propozycje obozów w stylu amerykańskim: obozy
multi-activity z młodzieżą brytyjską. Mnogość programów
pozalekcyjnych oraz doskonała partnerska atmosfera w
czasie wakacji skusiła już setki tysięcy młodych ludzi z
całego świata!

Tych, którzy nie chcą szkolić języka, zapraszamy na
rekreacyjne obozy młodzieżowe w Polsce, we Francji jak
również do Anglii na tematyczne obozy z brytyjską młodzieżą.
Możliwe są także inne oferty spoza naszego katalogu.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do
bezpośredniego kontaktu z naszym biurem.

Monika Valleton
Dyrektor

Nasza firma jest wpisana do Rejestru Organizatorów
Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa
Mazowieckiego jako Ośrodek Nauczania Języków Obcych
Agencja Turystyki Językowej Sp. z o.o. Numer licencji: 1802

UBEZPIECZENIE NA CZASWYJAZDU
ATJ LINGWISTA gwarantuje Klientom ubezpieczenie turystyczne od kosztów leczenia, od nieszczęśliwych
wypadków oraz utraty bagażu w Towarzystwie Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA Polska S.A. Istnieje możliwość
zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie (informacje na ten temat
dostępne w naszym biurze lub u agenta). W przypadku chorób wrodzonych lub przewlekłych, należy do nas
zgłosić i dokupić dodatkową opcję. W przeciwnym wypadku, jeśli będzie potrzebna pomoc lekarska związana z
daną chorobą, ubezpieczyciel może nie pokryć kosztów leczenia i lekarstw.

Szanowni Państwo,

W ostatnich latach coraz bardziej przekonujmy się, jak
istotna jest znajomość języków obcych. W obecnym świecie
płynna komunikacja w języku angielskim to podstawa, a
znajomość dwóch języków lub więcej nie jest już niczym
niezwykłym. Będąc specjalistami w dziedzinie kursów
językowych, wiemy jak ważna jest nauka języków obcych już
od najmłodszych lat, kiedy umysł dziecka z większą
łatwością przyswaja wiedzę.

Obozy językowe to idealne rozwiązanie na wakacje dla tych,
którzy chcą pożytecznie spędzić czas i szybciej nauczyć się
języka obcego! Wyjazdy te to zabawa z rówieśnikami z całego
świata, odkrywanie nowych miejsc i praktyczna nauka
języka, nie tylko w szkole, ale i poza nią. Zagraniczne kursy
językowe weryfikują nasze dotychczasowe umiejętności
komunikacyjne, ułatwiają przyswajanie nowego słownictwa,
łamią bariery językowe oraz motywują do dalszej nauki!

Ten katalog to starannie wyselekcjonowane propozycje
zagranicznych obozów językowych dla dzieci i młodzieży,
opierających się na naszym doświadczeniu i zadowoleniu
uczestników. Znajdą tu Państwo zarówno obozy z językiem
angielskim w Anglii, na Malcie, na Cyprze i w USA, jak i obozy
z niemieckim, hiszpańskim czy francuskim. Zaproponowane
wakacyjne oferty bazujemy na sprawdzonych szkołach
językowych i organizatorach wypoczynku – tak, aby
wypoczynek Państwa pociech był zarówno wyjątkowy i
niezapomniany, jak również całkowicie bezpieczny.

Prezentowane imprezy przeznaczone są dla dzieci oraz
młodzieży szkolnej i zorganizowane są na bazie wspólnego
przejazdu grupowego i dyskretnej opieki naszego opiekuna
lub rezydenta – tak, aby młody człowiek miał jak najmniejszy
kontakt z językiem polskim, a w każdej chwili swoich wakacji
integrował się ze swoimi kolegami w języku obcym. Dla
najmłodszych w wieku 2-10 lat przygotowaliśmy wyjazdy z
rodzicami „Parent & Child”, gdzie rodzic również może
wybrać kurs językowy dla siebie albo po prostu wypocząć. A
tych najbardziej wymagających, oraz tych, którym zależy na
odizolowaniu się od języka polskiego, zapraszamy do
zapoznania się z ofertą wyjazdów indywidualnych.

Po raz kolejny proponujemy krótkie i sprawdzone wyjazdy
językowe do Anglii połączone z intensywnym zwiedzaniem.

Europa i Basen
Morza Śródziemnego
Wszystkie państwa świata

KL: koszty leczenia

Równowartość w PLN 10 000 EUR
Równowartość w PLN 30 000 EUR

Bagaż

800 PLN
1 800 PLN

NNW: nieszczęśliwe wypadki
– trwały uszczerbek

15 000 PLN
16 000 PLN

www.facebook.com/atjlingwista

@ATJLingwista

www.youtube.com/user/lingwistamedia

Śledź nas na:

O
bo

zy
ję

zy
ko

w
e

on
-l

in
e

W
ar

un
ki

um
ow

y

WARSZAWSKA

I TZBA URYSTYKI



www.lingwista.com.pl 02

Wyjazd grupowy z opiekunem

Długość wyjazdu Cena od

PLNdni

Wiek Ilość lekcji
podczas pobytu

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

9 1499

12-17 12

3
- wyjazd na każdą kieszeń
- bogaty program

ANGLIA
Londyn-Brighton-Thorpe Park

Fun English z intensywnym zwiedzaniem i świetną zabawą.



ANGLIA
Londyn-Brighton-Oxford

03

The Harry Potter Experience!
English in Action z intensywnym zwiedzaniem Anglii.

Wyjazd grupowy z opiekunem

Długość wyjazdu Cena od

PLNdni

Wiek Ilość lekcji
podczas pobytu

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

9 1699

12-15 12

3
- wyjazd na każdą kieszeń
- bogaty program

www.lingwista.com.pl



www.lingwista.com.pl 04

Międzynarodowy obóz językowy na kampusie w Greenwich
lub historycznym Windsor!

Greenwich 12-17 lat
Kampus

Rodziny goszczące

Windsor 10-17 lat
Kampus

Termin
29.06-13.07
29.06-13.07

Termin
18.07-01.08

2 tyg.
6 799 PLN
5 899 PLN

2 tyg.
7 150 PLN

Wyjazd grupowy z opiekunem

Długość wyjazdu Cena od

PLN

Wiek - lat Ilość lekcji
w tygodniu

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

10-17 20

3
- piękny kampus
- bogaty program

5899

ANGLIA
Londyn / Greenwich -Windsor

lub2 3 tyg.



Wyjazd grupowy z opiekunem

Długość wyjazdu Cena od

PLN

Wiek Ilość lekcji w tygodniu

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

4099

12-21 20-30

3
- program wycieczkowy w cenie
- nad morzem

lub2 3
Brighton

Brighton

Eastbourne

Eastbourne

Brighton
Rodziny goszczące:

Akademik:

– znany angielski kurort, zwanym „Małym
Londynem nad morzem”! Poczujcie klimat nadmorskiej
miejscowości podczas tego 2- lub 3-tygodniowego kursu
języka angielskiego. Miasto zachwyca nie tylko Anglików, ale
też obcokrajowców z całego świata, dzięki panującej tu
niezwykłej atmosferze, uroczej starówce i ciekawej
architekturze. Wiele tu turystycznych atrakcji i ulicznych
animacji, sklepów, kafejek i restauracji.

Szkoła językowa w należy do międzynarodowej
sieci szkół Sprachcaffe i w samym Brighton posiada aż
3 centra językowe – 1 dla dorosłych i 2 dla młodzieży. Szkoła
letnia dla młodzieży znajduje się w typowo angielskim
college'u, otoczonym parkiem i boiskami sportowymi.
W czasie wakacji szkoła ta przyjmuje kilkaset uczniów
z całego świata, więc na pewno znajdziesz tu rówieśników

z wielu innych krajów! Poprzez ciągły kontakt z językiem
angielskim na zajęciach, podczas wycieczek, w miejscu
zakwaterowania, jak i na ulicy i w sklepach, bez trudu
poprawisz swoje umiejętności komunikacyjne!

jest jednym z najbardziej słonecznych miast
w Anglii. Otaczające je wzgórza, sprawiają, że panuje tam
przyjemnie łagodny klimat, przyciągający wielu turystów.
W tym popularnym nadmorskim kurorcie znajduje się
siedmiokilometrowa promenada, tętniąca życiem i letnią
atmosferą. Miasto jest wyjątkowo lubiane przez młodych
ludzi szczególnie dzięki licznym centrom handlowym,
pubom, dyskotekom i kawiarniom.

Szkoła językowa w jest idealnym miejscem do
nauki języka angielskiego: nowocześnie wyposażony
budynek znajduje się w centrum miasta. Dzięki takiemu
położeniu, bezpośrednie sąsiedztwo szkoły oferuje wiele
możliwości rozrywki, rekreacji i szereg obiektów sportowych.
Nauczyciele są wykwalifikowanymi native speakerami,
którzy są pełni cierpliwości i zaangażowania oraz wnoszą
w zajęcia dużo kreatywności i zabawy.

Szkoła prowadzi lekcje na wszystkich poziomach nauczania:
od początkującego po zaawansowany. Kurs dla młodzieży to
20 lekcji w tygodniu. Ci, którzy chcą uczyć się intensywniej,
mają możliwość rozszerzenia kursu do 30 lekcji w tygodniu
za dodatkową opłatą. Należy wziąć pod uwagę, że kurs
intensywny może nachodzić się z częścią zajęć
pozalekcyjnych. Przed przyjazdem do szkoły należy wypełnić
test on-line, na podstawie którego zostanie się przypisanym
do grupy o odpowiednim poziomie.

(od niedzieli do soboty)

pokoje dwuosobowe. Rodziny mogą
znajdować się do 30 minut jazdy do szkoły transportem
lokalnym.

pokoje jedno i dwuosobowe osobowe
z łazienkami (mogą zdarzyć się pokoje typu studio – łazienka
wspólna na dwa pokoje). Akademik znajduje się na terenie

OPIS SZKOŁY

OPIS SZKOŁY

KURS

ZAKWATEROWANIE

kampusu uniwersyteckiego Varley Park. Bardzo dogodne
połączenie z centrum miasta komunikacją miejską.

pokoje trzyosobowe. Rodziny mogą
znajdować się do 30 minut jazdy do szkoły transportem
lokalnym.

pokoje jedno i dwuosobowe osobowe. Pokoje są
łączone w 6-8-osobowe apartamenty więc nigdy nie będziesz
narzekał na brak towarzystwa. Czas dojścia do szkoły ok. 15-
20 minut na piechotę.

3 posiłki dziennie (śniadania, pakowane lunche,
obiadokolacje)

Program pozalekcyjny organizowany przez szkołę jest
urozmaicony – atrakcje nie powtarzają się w ciągu tygodnia,
aby młodzież mogła zobaczyć i przeżyć tak wiele, jak to
możliwe. Uczestnicy będą mogli uczestniczyć w imprezach
na plaży, pójść do kina, grać w siatkówkę czy piłkę nożną.
Szkoła organizuje również ciekawe wycieczki po okolicy, jak
np. do Seven Sisters lub Devil's Dyke, ale również dalsze
wycieczki do Londynu, Oxfordu, czy Lewes. Ci, którzy wybiorą
pobyt 2-tygodniowy pojadą na 1 całodniową i 2 półdniowe
wycieczki, natomiast pobyt 3-tygodniowy zapewnia
2 całodniowe i 3 półdniowe wycieczki.

Przelot grupowy samolotem z Warszawy wraz z opiekunem
i transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania.

Wyjazd grupowy z opiekunem. Młodzież podczas pobytu na
kursie językowym jest pod opieką przedstawiciela szkoły
oraz rodzin goszczących. Polski opiekun będzie
w miejscowości Brighton w roli rezydenta. Będzie odwiedzał
młodzież w Eastbourne przynajmniej 1 raz w tygodniu oraz
w ramach potrzeby.

Kurs języka angielskiego: 20 lekcji w tygodniu
Zakwaterowanie: u rodziny goszczącej lub w rezydencji
lub w akademiku (13-20 noclegów)
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (lunch pakowany)
Opieka polskiego rezydenta
Ubezpieczenie KL/NNW/NWS/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Pakiet powitalny: zeszyt, długopis, T-shirt, torba szkolna

Przelot grupowy z Warszawy: 1290 PLN
Standardowy program pozalekcyjny: 120 GBP/2 tyg. lub
170 GBP/3 tyg. płatny opiekunowi na zbiórce
Dopłata do intensywnego program pozalekcyjnego: 50
GBP/ tydzień
Dopłata do intensywnego kursu (30 lekcji tyg.) Brighton:
325 PLN/tydzień, Eastbourne: 275 PLN/tydzień

Eastbourne
Rodziny goszczące:

Rezydencja:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

WYŻYWIENIE

PROGRAM POPOŁUDNIOWY

TRANSPORT ITRANSFER

OPIEKA

CENA OBEJMUJE

DODATKOWO PŁATNE

www.lingwista.com.pl

ANGLIA
Brighton, Eastbourne
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Międzynarodowe obozy językowe na Brytyjskim Wybrzeżu

Eastbourne 12-17 lat
Rodziny goszczące

Rezydencja

Brighton 12-21 lat
Rodziny goszczące

Akademik

2 tygodnie
23.07-05.08
4 099 PLN
5 950 PLN

2 tygodnie
23.07-05.08
4 699 PLN
6 699 PLN

3 tygodnie
23.07-12.08
6 025 PLN
9 250 PLN

3 tygodnie
23.07-12.08
6 975 PLN

10 325 PLN

tyg.



Wyjazd grupowy z opiekunem

Długość wyjazdu Cena od

PLN

Wiek - lat Ilość lekcji w tygodniu

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

7-17 20

3
- udział angielskich dzieci
- niezliczona ilość atrakcji
- nad morzem

55992
CookAcademy,czyli warsztaty kulinarne

Akademia jazdy konnej,kucyki pony* i konie**

Warsztaty fotograficzne

(7-16 lat) - dostępny w Osminghton Bay
To opcja dla tych co chcą nauczyć się podstaw gotowania,
technik kucharskich i ciekawych fantastycznych przepisów
z Top Chef! Uczestnicy nauczą się jak przyrządzać różne
smakołyki, co więcej, otrzymają swoją własną książkę
kucharską, zawierającą wszystko czego nauczyli się
dotychczas. Zajęcia rozpoczną się od podstaw, czyli
przygotowania kuchni i miejsca pracy, bezpieczeństwa oraz
sposobu korzystania z różnych sprzętów. Z pomocą szefa
kuchni, uczestnicy przygotują wiele popularnych posiłków
z różnych międzynarodowych kuchni od przystawek po
desery. Poznamy smaki z Włoch, Japonii, Maroko czy
Hiszpanii. Ulubionym dniem jest dzień czekolady oraz
piekarni.

(7-16 lat) - dostępny w Boreatton Park
Tu nauczysz się samodzielnie wspinać się i wdrapywać na
praktycznie cokolwiek! Zostaniesz zarejestrowany
w specjalnym rejestrze wspinaczek. Będziesz wiedzieć jak
bezpiecznie wspinać się różnymi technikami i po różnych
rodzajach obiektach i ściankach, jak także mieć świetną
zabawę w parku linowym oraz na tyrolce! Na koniec
otrzymasz certyfikat drugiego poziomu wspinaczkowego
(wewnątrz).

(13-16 lat) - dostępny w Boreatton Park
Dowiedz się jak osiągnąć zdrowszy styl życia oraz zadbać
o siebie i o wygląd! To wyzwanie dla umysłu jak i ciała.
Poznasz wiele rzeczy związanych ze zdrowiem, urodą
i dobrym samopoczuciem, od sesji naturalnej urody po jogę i
samoobronę, jak także dostaniesz porady jak pielęgnować
paznokcie i włosy. Będziemy eksperymentować z Twoim
nowym wyglądem, sprawdzimy jakie ubrania i makijaż do
Ciebie najbardziej pasują oraz poznamy nowe trendy.

(*7-13 lat) (**13-16 lat) - dostępny w Boreatton Park
To program dla prawdziwych miłośników koni, nie tylko dla
osób rozpoczynających przygodę z końmi, ale także dla tych,
którzy już umieją jeździć! Nauczysz się pielęgnacji i dbania o
zwierzęta jak także będziesz na nich jeździć. Ośrodek
proponuje 2 opcje:
Dla osób początkujących lub z małym doświadczeniem - pół
dnia program Multi activity i pół dnia zajęcia związane
z końmi.
Dla osób o średnim i zaawansowanym poziomie - spędzimy
cały dzień z końmi! Każdego dnia przewidziane zajęcia
teoretyczne i praktyczne w pobliskim profesjonalnym
ośrodku jeździeckim.

(10-16 lat) - dostępny w Boreatton Park
Naucz się profesjonalnych technik robienia zdjęć i stwórz
własne niesamowite portfolio! Zobaczysz jak robić
kreatywne i oryginalne zdjęcia. Nauczysz się technik
używanych przez profesjonalistów z Twoich ulubionych
czasopism, wykorzystywać różne opcje aparatu
fotograficznego, jak również sposób ulepszania i edytowania
zdjęć w programie Photoshop!

Wspinaczka

Studio Urody

Salisbury lub Bath, a dla obozu w Boreatton do np. Alton
Towers i Drayton Manor Park.

Jeśli wolisz integrację z rówieśnikami z Anglii zamiast kursu
językowego, proponujemy ekscytujące obozy tematyczne.
Programy te nie zawierają wycieczek autokarowych, ale
obejmują 6 sesji przedpołudniowych w formie Multi-activity
i 6 popołudni tematycznych.

(7-16 lat) - dostępny w Boreatton Park i Osminghton Bay
Program ten opiera się na ponad 20-ciu różnych atrakcjach
sportowych, zarówno lądowych, jak i wodnych, dzięki czemu
uczestnicy mają szansę odkryć swoje nowe pasje. Kampus
proponuje bowiem cały szereg ciekawych zajęć sportowych,
zręcznościowych, jak i gier oraz zabaw - od zjazdów na
tyrolce czy wspinaczek po ściance, po wycieczki piesze czy
rowerowe, spływy kajakowe, budowanie tratw... i wiele
innych!

- dostępny w Boreatton Park (7-10 lat) i Osminghton Bay (10-
13 lat)
To program z powierzoną misją do wykonania, oparty na
rozwiązywaniu zagadek i survivalu. Nauczymy się technik
przetrwania oraz szpiegostwa, będziemy poddani różnym
próbom, aby sprawdzić nasze umiejętności, tak aby na
koniec tygodnia ukończyć ściśle tajne zadanie. Dzieci
zdobędą umiejętności śledcze (pobieranie odcisków palców,
analiza włosów), komunikacji (sygnały, kodowanie
i odczytywanie kodów), czuwania i obserwowania. Ponadto
nie zabraknie zjazdów na linie, spływów kajakowych,
wspinaczek i innych ekscytujących zabaw!

- dostępny w Boreatton Park (7-16 lat) i Osminghton Bay (10-
16 lat)
Program ten dostosowany jest do umiejętności i wieku
uczestników oraz zorganizowany jest tak, aby zapewnić
maksymalne bezpieczeństwo. Instruktorzy nauczą
podstawowych umiejętności i technik jazdy na motorze,
quadzie oraz na go-kartach, które będzie można ćwiczyć
przez cały tydzień. Uczestnicy nauczą się równowagi,
kontrolowania sprzęgła, bezpiecznego włączania
i wyłączania silnika.

(13-16 lat) - dostępny w Osminghton Bay
Przeznaczony jest dla osób lubiących wyzwanie, szybkość
i dreszczyk adrenaliny! Zapewnione następujące atrakcje:
wspinaczka skalna, spływy kajakowe przybrzeżne,
coasteering, czyli wspinaczka po skałach przybrzeżnych
połączona ze skokami do wody i pływaniem w morzu, sporty
motorowe (quady lub go-karty), wycieczka rowerami
górskimi po wybrzeżu jurajskim. Wszystkie zajęcia
prowadzone są i monitorowane przez wyspecjalizowanych
instruktorów, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa.

Multi-Activity

Mission Spy,czyli misja szpiegowska

Motorsports,czyli program
sportów motorowych

XtremeAdventure,czyli ekstremalna przygoda

PROGRAMY BEZ KURSU JĘZYKOWEGO

www.lingwista.com.pl

Terminy wyjazdów grupowych:

NAUKAW SZKOLE

PROGRAM POPOŁUDNIOWY

Boreatton Park 29.07-12.08.2017
Osmington Bay 05.08-19.08.2017

PGL jest istniejącym od ponad 50 lat, wiodącym
organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci angielskich
i międzynarodowych w zachodniej Europie. Posiada aż 24
różnych kampusów w Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii.
Wyjazd stanowi idealne połączenie nauki języka angielskiego
z aktywnym wypoczynkiem. Dodatkowym plusem jest
przebywanie w towarzystwie dzieci i młodzieży brytyjskiej, co
daje możliwość kontaktu z językiem angielskim, również
poza lekcjami. Tym, którzy nie chcą uczęszczać na kurs,
a wolą integrować się z młodzieżą brytyjską oraz szlifować
swoje umiejętności komunikacyjne, dajemy możliwość
wyboru obozów tematycznych.

Każdy ośrodek dysponuje świetną bazą rekreacyjno-
sportową, niezależną od warunków pogodowych. Sale
sportowe i animacyjne, jak również atrakcje zbudowane na
terenie ośrodka, dają gwarancję świetnie spędzonego czasu
– niezależnie od aury.

20 lekcji w tygodniu – zajęcia językowe w międzynarodowych
grupach to kurs dający możliwość aktywnej nauki. Kurs
oparty jest na materiałach audio i video, wspomagających
rozwój w zakresie pisania, czytania, mówienia i rozumienia
języka. Zagadnienia dostosowane są do poziomu i wieku
uczestników. Gry, zabawy, planowanie, przygotowywanie
i prezentacja własnych materiałów mają za zadanie
praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych.

Uczestnicy mają do wyboru bogaty program, ponad 20
atrakcji sportowych. Przy wyborze zajęć pozalekcyjnych
brany jest pod uwagę wiek i możliwości fizyczne uczestników.
Wieczorami wszystkie grupy spotykają się na wspólnym
posiłku i zajęciach animacyjnych: wieczorkach
tematycznych, dyskotekach, w kampusowym kinie i sali gier.
Ponadto organizowana jest 1 półdniowa wycieczka np. dla
obozu w Osminghton do Corfe Castle lub Weymouth
i 1 całodniowa wycieczka w tygodniu np. do Stonehenge,

ANGLIA
Osmington Bay lub Boreatton Park
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Międzynarodowy obóz językowy z udziałem młodzieży angielskiej!!

tyg.



Music Studio
(10-16 lat) - dostępny w Boreatton Park
Jeśli lubisz słuchać muzyki i nie rozłączasz się ze swoim
iPodem, to może pomyśl o stworzeniu własnej muzyki! Ten
program da Ci możliwość stworzyć własny kawałek! Nie
musisz mieć żadnej znajomości muzycznej i gry na
jakimkolwiek instrumencie. Poznasz w jak prosty sposób
stworzyć utwór muzyczny w różnym stylu - Hip Hop, Rock,
R&B, House, Pop i inne. Dowiesz się o sekwencji muzycznej,
jak nagrać głos i instrumenty, wykorzystać gotowe dźwięki,
oraz jak zrobić własną składankę przy użyciu nowoczesnej
technologii muzycznej.

(10-16 lat) - dostępny w Boreatton Park
Kochasz kino, ale czujesz niedosyt poprzez samo oglądanie
i chciałbyś doznać czegoś więcej? Zostań reżyserem,
redaktorem, scenarzystą i aktorem… wszystko to w 1 tydzień!
Wraz z grupą nakręcicie własny film! Poznasz podstawy
kręcenia filmu i nagrywania dźwięku, pisania scenariusza
oraz grania. Dowiesz się także jak użyć efektów
dźwiękowych, wizualnych oraz muzycznych. Zobaczysz w jaki
sposób edytuje się film w profesjonalnym programie.

(10-16 lat) - dostępny w Boreatton Park
Jeśli marzy Ci się zostać mistrzem parkietu lub zatańczyć
w klipie muzycznym, albo po prostu chcesz nauczyć się kilku
nowych ruchów, to obóz taneczny spełni Twoje oczekiwania!
Zajęcia prowadzone są przez specjalnych instruktorów
tańca, którzy nauczą Was różnych ruchów popularnego
„street dance”. Nie ważne jeśli nigdy nie chodziłeś/-aś na
kurs tańca, wystarczy abyś miał/-a dużo entuzjazmu
i energii! Każdego dnia poznasz nowy styl, ruchy i kroki.

(10-16 lat) - dostępny w Boreatton Park
Lubisz gry komputerowe? A myślałeś o stworzeniu swojej
własnej gry? Ten unikatowy program pozwoli Ci częściowo
spełnić Twoje marzenia! Tydzień to za mało aby zostać
profesjonalistą w dziedzinie grafiki komputerowej, ale
wtajemniczy Cię jak stworzyć grę 3D! Poznasz program do
tworzenia gier i nauczysz się stworzyć środowisko gry, dodać
postacie i specjalne efektów, w tym oświetlenie i dźwięki!
Dowiesz się też podstaw programowania.

To największy ośrodek PGL, który posiada aż 97 hektarów
i proponuje największą ilość obozów tematycznych. Położony
jest w północno-zachodniej części Anglii w hrabstwie
Shropshire w regionie West Midlands, niedaleko granicy
z Walią. Obóz zorganizowany jest w imponującym
starodawnym dworze z 1857 roku z olbrzymim terenem, tak
dużym, że 1 tydzień to za mało aby zobaczyć cały! Ośrodek
posiada świetne udogodnienia i fantastyczne zaplecze do
uprawniania wszelakich sportów, także wodnych. Ponadto
świetnie hale sportowe z niesamowitą ścianą wspinaczkową,
park linowy z 5 tyrolkami, gigantyczna kilkumetrowa
huśtawka! Poza tym: absailing, aeroball, łucznictwo, zajęcia

Film Making

Taniec

Video Games

Ośrodek Boreatton Park
w hrabstwie Shropshire

OPIS OBOZU

artystyczne, rowery górskie, kajaki, quady, biegi na
orientację, ogniska, mini olimpiady… i wiele innych!

Pokoje wieloosobowe, prosto urządzone, z łóżkami
piętrowymi. Dzieci 7-10 lat zakwaterowane są w pokojach
wieloosobowych (8-16 osób w pokoju). Łazienki dzielone
wraz z innymi. Natomiast młodzież 13-17 lat zakwaterowana
jest w pokojach 4-6 osobowych z łazienkami. Dzieci 10-13 lat
mogą być zakwaterowane w obu rodzajach zakwaterowania
w zależności od wybranego programu.
Uczestnicy, którzy wybiorą program językowy, mieszkają
z innymi uczestnikami z tego samego programu. Uczestnicy,
którzy wybiorą obóz tematyczny bez języka, zakwaterowani
będą z młodzieżą brytyjską.

Hrabstwo Dorset, położone na południowym wybrzeżu
Anglii, ma wiele do zaoferowania! Malownicze widoki wraz
z plażami i pięknymi klifami, gdzie najpopularniejsza skała
Durdle Door wygląda jak ogon smoka morskiego, urokliwymi
typowo angielskimi miasteczkami oraz zamkami, z których
najstarszy sięga 600 lat przed naszą erą i po sukcesywnym
rozbudowywaniu stał się największym zamkiem w Wielkiej
Brytanii! Obszar ten niejednokrotnie był wybierany do
kręcenia filmów i seriali telewizyjnych, jak np. „Piraci
z Karaibów” czy „Broadchurch”. Ostatnio na Wybrzeżu
Jurajskim pojawiła się nowa atrakcja, a mianowicie
olbrzymia czaszka smoka, która nawiązuje do serialu „Gra
o Tron”! Tak więc, jeśli chcesz poczuć scenerię filmową,
pomyśl nad przyjazdem na obóz językowy w Osmington Bay!

Osmington Bay: 18-hektarowy ośrodek znajduje się nad
morzem, około 2 godzin drogi od Londynu, w przepięknej,
malowniczej okolicy blisko Weymouth, w sercu Wybrzeża
Jurajskiego będącego na liście UNESCO. Ośrodek ten może
przyjąć jednocześnie do 800 dzieci i młodzieży, z czego
zwykle ponad połowa pochodzi z Wielkiej Brytanii!
Ośrodek posiada bezpośredni dostęp do plaży (zawsze pod
nadzorem!), kryte ściany wspinaczkowe, park linowy
z tyrolką, gigantyczna kilkumetrowa huśtawka – to tylko
kilka z atrakcji ośrodka! Poza tym: absailing, aeroball,
łucznictwo, zajęcia artystyczne, rowery górskie, gokarty,
biegi na orientację, park linowy, kajaki, pływanie, ogniska,
mini olimpiady.

Kampus, pokoje wieloosobowe z łazienkami wraz z innymi
uczestnikami programu językowego. Uczestnicy, którzy
wybiorą obóz tematyczny bez języka, zakwaterowani będą
z młodzieżą brytyjską. Możliwe łóżka piętrowe.

Śniadania, lunche, obiadokolacje.

Wyjazdy grupowe z opiekunem samolotem z Warszawy.

ZAKWATEROWANIE

OPIS OBOZU

ZAKWATEROWANIE

WYŻYWIENIE

TRANSPORT

Ośrodek Osmington Bay
w hrabstwie Dorset

www.lingwista.com.pl

OPIEKA

CENA

CENA OBEJMUJE

DODATKOWO PŁATNE

Podczas przejazdu dzieci i młodzież są pod opieką polskiego
opiekuna. Podczas pobytu uczestnicy znajdują się pod stałą
opieką zagranicznej kadry oraz polskiego opiekuna.

Cena podstawowa to obóz językowy, do obozów
tematycznych należy doliczyć dopłatę jak poniżej. Możliwość
połączenia obozu językowego z obozem tematycznym
z młodzieżą angielską lub 2 różne obozy tematyczne bez
języka. Wybierz opcję dla siebie!

Wybrana opcja obozu
Zakwaterowanie: 14 noclegów na kampusie
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie
Pełen program popołudniowy i wieczorny
Opieka polskich i brytyjskich wychowawców
Transfer z/na lotnisko
Ubezpieczenie KL/NNW/NWS/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki
Pakiet powitalny: zeszyt, długopis, T-shirt, torba szkolna

Przelot samolotem: 1290 PLN
Program obowiązkowo płatny: 120 GBP
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Program:

Obóz językowy
Multi-Activity
Mission Spy
Motorsports
Taniec
Wspinaczka
Studio Urody
Xtreme Adventure
Cook Academy
Warsztaty foto.
Obóz konny
Music Studio
Film Making
Video Games

Boreatton Park

5 599 PLN / 2 tyg.
+100 PLN / tydz.
+625 PLN / tydz.
+625 PLN / tydz.
+625 PLN / tydz.
+675 PLN / tydz.
+675 PLN / tydz.

-
-

+1 275 PLN / tydz.
+1 275 PLN / tydz.
+1 275 PLN / tydz.
+1 275 PLN / tydz.
+1 275 PLN / tydz.

Osminghton Bay

5 599 PLN/ 2 tyg.
+100 PLN / tydz.
+625 PLN / tydz.
+625 PLN / tydz.

-
-
-

+1 200 PLN / tydz.
+1 200 PLN / tydz.

-
-
-
-
-



KURS

PROGRAM POPOŁUDNIOWY

TRANSPORT ITRANSFER

OPIEKA

CENA OBEJMUJE

DODATKOWO PŁATNE

Kurs odbywa się w nowoczesnych klasach na kampusie, bez
potrzeby dojeżdżania do szkoły. Uczestnicy wyjazdu odbędą
20 lekcj i angielskiego w tygodniu w klasach
międzynarodowych. Przydział do grup językowych odbywa
się na podstawie testu kwalifikacyjnego pisanego
pierwszego dnia. Szkoła prowadzi zajęcia na wszystkich
poziomach, od początkującego po zaawansowany.

Liverpool: Program pozalekcyjny obozu opiera się na
zwiedzaniu miasta (5 półdniowych wycieczek), gdzie nie
brakuje atrakcji oraz na animacjach na kampusie. Podczas
pobytu, oprócz zwiedzania Liverpoolu i 3-dniowej wycieczki
do Londynu, którą zakończymy nasz pobyt w Anglii,
pojedziemy na cały dzień do Manchesteru. Ponadto
wieczorem przewidziane są gry i zabawy integracyjne
z młodzieżą międzynarodową, w tym wieczór talentów, gry
zespołowe i dyskoteki. Dodatkową atrakcją będzie kolacja
w Hollywood Planet lub Hard Rock Cafe w Londynie!

Chester Pojedziemy do Manchesteru, Liverpoolu, York, Lake
District oraz Walii. Przewidziane wizyty w muzeum jak
również zajęcia sportowe (piłka nożna, koszykówka,
siatkówka), gry i zabawy integracyjne z młodzieżą
międzynarodową. Będzie możliwość także udać się na
zajęcia taneczne. Wieczorem, dzieci i młodzież mieszkające
na kampusie będą uczestniczyć w zabawach typu: wieczór
talentów, gry zespołowe, dyskoteki, karaoke, wieczory
filmowe.

Przelot grupowy z opiekunem z Warszawy. Opcja Liverpool
możliwa jest również z Poznania. Zorganizowany jest
transfer grupowy z i na lotnisko.

Młodzież podczas pobytu na kursie językowym jest pod
opieką przedstawiciela szkoły i opiekuna z Polski.

Kurs języka angielskiego: 20 lekcji w tygodniu
Zakwaterowanie w wybranej opcji
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie
Opiekę polskiego opiekuna
Ubezpieczenie KL/NNW/NWS/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki
Pakiet powitalny: zeszyt, długopis, T-shirt, torba szkolna

Przelot samolotem: 1290 PLN
Program wycieczkowy obowiązkowy: Liverpool(w tym 3-
dniowa wycieczka po Londynie): 130 GBP/ 2 tygodnie;
Chester: 130 GBP/ 2 tygodnie płatne opiekunowi na
zbiórce
Inne atrakcje nie zawarte w programie, opcjonalne
dodatkowe wycieczki
Zwrotny depozyt w Liverpoolu: 80 GBP
Dopłata do pokoju z prywatną łazienką na kampusie
w Chester 1150 PLN
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piłkarską - FC Liverpool. Przez ostatnie 30 lat zostało ono
zrewitalizowane i odmłodzone, dzięki czemu robi na
turystach niesamowite wrażenie. Wpisane jest na światową
listę UNESCO nie brak tu galerii, atrakcji turystycznych
i miejsc do zwiedzania, a latem odbywają się tutaj dodatkowo
liczne animacje i koncerty.

Obóz językowy w Liverpoolu zorganizowany jest na kampusie
uniwersyteckim, który może pomieścić 250 uczestników.

Liverpool położony jest na północnym zachodzie Anglii,
a kampus znajduje się zaledwie 20 minut autobusem od
centrum miasta. Wokół uniwersytetu znajduje się wiele
kawiarni, restauracji i sklepów.

: pokoje 1-osobowe z łazienkami dzielonymi.
W każdym pokoju jest m.in. umywalka, biurko, krzesło
i szafa. W dni powszednie pokoje sprzątane są codziennie,
ale uczestnicy proszeni są o utrzymywanie porządku.
Ręczniki i pościel zmieniane są raz w tygodniu.

znajduje się w północno-zachodniej części Anglii
w hrabstwie Cheshire, zaledwie 35 km od Liverpoolu i 65 km
od Manchesteru. Starówka charakteryzuje się przepięknymi
czarno-białymi kamienicami w stylu Wiktoriańskim. Wiele
jest tu sklepów, restauracji i kawiarni.

Obóz językowy zorganizowany jest na kampusie
uniwersytetu Chester, oddalony zaledwie 10 minut na
piechotę od centrum miasta. Kampus otoczony jest 13-
hektarowym zielonym terenem z zadbanymi ogrodami.
Znajdują się tu historyczne jak i nowoczesne zabudowania,
bardzo dobre sportowe udogodnienia takie jak teren do
siatkówki, koszykówki i piłki nożnej oraz do gry w tenisa.
Ponadto jest tu kryty basen i sklepy, bezpłatne WiFi,
bankomat i kawiarnia.

: nowoczesny akademik 3-piętrowy z czerwonej
cegły, pokoje 1-osobowe. W każdym pokoju jest podstawowe
wyposażenie jak łóżko, biurko, krzesło i szafa. Możliwość
dopłaty do pokoju z prywatną łazienką. Na każdym piętrze
jest wspólny salon oraz kuchnia. Akademik znajduje się
5 minut piechotą od budynku, w którym odbywają się lekcje

: ten typ zakwaterowania sugerujemy dla
starszej młodzieży powyżej 15 lat ze względu na samodzielne
dojeżdżanie do szkoły. Pokoje 2-, 3-osobowe, łazienka
dzielona z domownikami. Młodzież kwaterowana jest razem.
Rodziny oddalone są od szkoły ok. 30-45 minut jazdy
transportem lokalnym.

Śniadania, lunche, obiadokolacje.

Kampus

Chester

Kampus

Rodzina goszcząca

LOKALIZACJA

ZAKWATEROWANIE

KAMPUS

ZAKWATEROWANIE

WYŻYWIENIE

CHESTER

www.lingwista.com.pl

SZKOŁA
Plus! to międzynarodowa organizacja zajmująca się
nauczaniem języka angielskiego w krajach, gdzie jest on
językiem urzędowym i powszechnie używanym. Letnie
szkoły Plus! akredytowane są zarówno przez brytyjskie, jak
i międzynarodowe organizacje akredytujące i zrzeszające
szkoły językowe (m. in. British Council, FIYTO, BETA czy
ATOSA).

to jedno z największych miast Anglii, tuż po
Londynie, rozsławione przez najbardziej znaną grupę
muzyczną w historii muzyki – The Beatles – oraz drużynę

Liverpool

LIVERPOOL

08

Międzynarodowy obóz językowy w Liverpoolu z weekendem w Londynie
lub Chester z 5 - całodniowymi wycieczkami!

Liverpool 11-17 lat
Kampus w pok. 1-os.

Chester 11-17 lat
Kampus pok. standard
Rodziny Goszczące

Termin
04.07-18.07

Termin
25.07-08.08
25.07-08.08

2 tygodnie
6 150 PLN

2 tygodnie
5 999 PLN
5 199 PLN

- kampus blisko centrum miasta
- bogaty program pozalekcyjny

Długość wyjazdu Cena od

PLN

Wiek - lat Ilość lekcji w tygodniu

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

11-17 20

3

51992

Wyjazd grupowy z opiekunem
/wylot z Warszawy i Poznania/

ANGLIA
Liverpool, Chester

tyg.
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Wyjazd indywidualny

tyg.

Długość wyjazdu Cena od

PLN

Wiek /lat/ Ilość lekcji
w tygodniu

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

9850

9-17 10

4
- obóz dla chłopców i dziewczynek
- język angielski lub hiszpański

2

Rodzaj obozu
piłkarski
dla bramkarzy
piłkarski zaawansowany
dla bramkarzy zaawansowany

z językiem
10 995 PLN
10 995 PLN
13 950 PLN
13 950 PLN

bez języka
9 850 PLN
9 850 PLN

12 750 PLN
12 750 PLN

Obóz piłkarski Real Madrid Campus Experience

CENA
Wyjazd 2 tygodnie (13 nocy). Możliwe są dłuższe pobyty.

HISZPANIA
Madryt
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Międzynarodowy obóz językowy na Malcie

Rodzaj pakietu
Kampus -dzieci 10-13 lat
Kampus -młodzież 14-18 lat
Rodziny 13-18 lat

Gdańsk / Wrocław
25.06-09.07 (2 tyg.)
25.06-16.07 (3 tyg.)
02.07-16.07 (2 tyg.)
02.07-23.07 (3 tyg.)
09.07-23.07 (2 tyg.)
16.07-30.07 (2 tyg.)
16.07-06.08 (3 tyg.)
23.07-06.08 (2 tyg.)
06.08-20.08 (2 tyg.)

2 tygodnie
4 099 PLN
3 899 PLN
3 899 PLN

Warszawa / Kraków
24.06-08.07 (2 tyg.)
24.06-15.07 (3 tyg.)
01.07-15.07 (2 tyg.)
01.07-22.07 (3 tyg.)
08.07-22.07 (2 tyg.)
15.07-29.07 (2 tyg.)
15.07-05.08 (3 tyg.)
22.07-05.08 (2 tyg.)
05.08-19.08 (2 tyg.)

3 tygodnie
5 950 PLN
5 599 PLN
5 599 PLN

- pogoda gwarantowana
- nad morzem
- możliwe wyjazdy rodzinne

Długość wyjazdu Cena od

PLNlub

Wiek - lat Ilość lekcji w tygodniu

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

10-13, 14-18 20-30

3

38992 3

Wyjazd grupowy z opiekunem
/wylot z Warszawy, Krakowa

Gdańska i Wrocławia/

MALTA
Gzira

tyg.

TERMINY I CENY

Możliwy
Parent Child&



Cena za 1 rodzica
jadącego z dzieckiem 8-15 lat
Cena za 1 rodzica
jadącego z dzieckiem 8-15 lat
Cena za dziecko 8-15 lat
mieszkającego z rodzicem

6 429 PLN

9 129 PLN

5 299 PLN

9 469 PLN

13 509 PLN

7 799 PLN

przy rezerwacji 2 rodziców
i 1 dziecka, 2 posiłki

przy rezerwacji 1 rodzica
i 1 dziecka, 2 posiłki

2 posiłki w hotelu, pakowane
lunche pon.-pt., program pon.-pt. do godz. 18

Cena za 1 rodzica
jadącego z dzieckiem 8-15 lat
Cena za 1 rodzica
jadącego z dzieckiem 8-15 lat
Cena za dziecko 8-15 lat
mieszkającego z rodzicem

7 099 PLN

10 249 PLN

5 999 PLN

10 469 PLN

15 189 PLN

8 799 PLN

przy rezerwacji 2 rodziców
i 1 dziecka, śniadania

przy rezerwacji 1 rodzica
i 1 dziecka, śniadania

śniadania w hotelu, pakowane
lunche pon.-pt., program pon.-pt. do godz. 18

Wyjazd grupowy z opiekunem

Długość wyjazdu Cena od

PLN

Wiek Ilość lekcji w tygodniu

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

3899

8-12, 13-20 20-30

2-3
- wysoki standard zakwaterowania hotel 4*
- nad morzem
- możliwe wyjazdy rodzinne

lub2 3
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Międzynarodowy obóz językowy. Możliwy program Parent & Child.

PRESTIGE

MALTA
St Paul Bay i St Julians

/wylot z Warszawy, Krakowa
Gdańska i Wrocławia/

tyg.

Rodzaj pakietu
Hotel 4*: Dzieci i młodzież 8-17 lat
Rodziny: Młodzież 13-17 lat
Rezydencja: Young Adult 17-20 lat

2 tygodnie
6 199 PLN
3 899 PLN
5 099 PLN

3 tygodnie
9 250 PLN
5 750 PLN
7 599 PLN

Możliwy
Parent Child&

Salini Resort 4* w Salina Bay

The George 4* w St Julians
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CYPR
Limassol
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Międzynarodowy obóz językowy na Cyprze w super cenie!

Termin
24.06-09.07
24.06-14.07
30.06-14.07
14.07-28.07
01.08-11.08
01.08-15.08
01.08-20.08
10.08-20.08

Termin
30.06-14.07
30.06-17.07
28.07-11.08
28.07-14.08

Pobyt
(2 tygodnie)
(3 tygodnie)
(2 tygodnie)
(2 tygodnie)

(Fun English 11 dni)
(2 tygodnie)
(3 tygodnie)

(Fun English 11 dni)

Pobyt
(2 tygodnie)

SPECJALNE 18 dni!
(2 tygodnie)

SPECJALNE 18 dni!

Cena
3 250 PLN
4 499 PLN
3 250 PLN
3 250 PLN
2 199 PLN
3 250 PLN
4 299 PLN
2 199 PLN

Cena
3 250 PLN
3 899 PLN
3 250 PLN
3 899 PLN

WYLOTY Z WARSZAWY

WYLOTY Z KATOWIC

- pogoda gwarantowana
- nad morzem
- możliwe wyjazdy rodzinne

Długość wyjazdu Cena od

PLNtyg.dni

Wiek - lat Ilość lekcji w tygodniu

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

2-5, 6-18 22-30

3

21992-310

Wyjazd grupowy z opiekunem
/wylot z Warszawy i Katowic/

Możliwy
Parent Child&
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USA
Nowy Jork
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Międzynarodowy obóz językowy na kampusie w Nowym Jorku
z bogatym programem zwiedzania!

- bardzo bogaty program zwiedzania
- zaledwie 20 min. autobusem od Manhattanu

Długość wyjazdu Cena od

PLNtyg.

Wiek - lat Ilość lekcji w tygodniu

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

11-18 20

3

138953

Wyjazd grupowy z opiekunem - Nowy Jork
/wylot z Warszawy/



Wyjazd grupowy z opiekunem - Miami

Długość wyjazdu Cena od

PLN

Wiek Ilość lekcji w tygodniu

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

13299

12-18 20

3
- bardzo bogaty program zwiedzania
- wycieczki do parków rozrywki Orlando

3
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Międzynarodowy obóz językowy na kampusie na Florydzie
z bogatym programem zwiedzania!

Możliwość opcji z treningami koszykówki!

/wylot z Warszawy/

USA
Miami, Floryda

tyg.
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NIEMCY
Berlin, Monachium
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Międzynarodowe obozy językowe dla dzieci i młodzieży w Berlinie i Monachium

- najlepsza szkoła w Niemczech
- program wycieczkowy w cenie
- rozdzielone kampusy na wiek uczestników

Długość pobytu Cena od

PLNtyg.

lub

Wiek - lat Ilość lekcji w tygodniu

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

7-20 15-20

2 3

65792

Wyjazd w mini grupie

terminy
18.06-20.08
25.06-13.08
25.06-13.08
25.06-13.08
25.06-20.08

25.06-20.08

25.06-13.08
25.06-13.08
25.06-20.08
02.07-13.08
02.07-13.08

2 tygodnie
6 579 PLN
7 959 PLN
7 449 PLN
7 449 PLN
7 499 PLN

6 759 PLN

9 059 PLN
7 449 PLN
8 329 PLN
8 329 PLN
9 059 PLN

Program
Berlin Young & Fun
Berlin Water Sports
Berlin Riverside
Berlin Villa
Berlin College kampus lub
rezydencja 10 min od szkoły
Berlin College rodziny lub
rezydencja 5 min od szkoły
Berlin Intensywnie
Monachium Young & Fun
Monachium Przygoda
Monachium w Zamku
Monachium Intensywnie



Wyjazd w mini grupie

Długość wyjazdu Cena od

PLN

Wiek Ilość lekcji w tygodniu

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

5269

9-17 20

3
- program wycieczkowy w cenie
- obóz z młodzieżą niemiecką

2
Terminy grupowe: 01.07-16.07, 15.07-30.07
Termin indywidualny: przyjazdy co niedzielę od 02.07,
przyjazdy na obóz w soboty, wyjazdy w niedziele.

Założona w 1986 roku. Organizuje kursy językowe w ponad
50 miastach w Niemczech. Zapewnia naukę na najwyższym
poziomie, co gwarantuje wysoko wykwalifikowana kadra
nauczycielska. W zajęciach bierze udział młodzież z całego
świata, co daje możliwość nie tylko nauki języka, ale również
poznawania nowych kultur.

znajduje się blisko centrum miasta,
przy dworcu kolejowym. Posiada przestronne, nowocześnie
wyposażone sale lekcyjne. Szkoła zatrudnia zespół
doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli. Wszyscy
studenci muszą korzystać z transportu publicznego do
szkoły i z powrotem (bilety na komunikację w cenie wyjazdu).

zorganizowany jest w starej,
renesansowej części miasta, zaledwie 5 minut od centrum.
Starówka z licznymi sklepami i restauracjami znajduje się
zaledwie 5 minut drogi od miejsca zakwaterowania. Część
zajęć zorganizowana jest w szkole, a część na terenie
miejsca zakwaterowania.

zorganizowany jest na wzgórzu
w średniowiecznym zamku.

Nauka przeznaczona jest dla osób posiadających minimum
poziom podstawowy. Jest to 20 lekcji w tygodniu w grupach
międzynarodowych, liczących maksymalnie 15 osób, średnio
12 osób. Każda lekcja trwa 45 minut. Przydział do grup
odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego pierwszego
dnia w szkole.

od niedzieli do soboty
: pokoje 2-osobowe. Na zapytanie pokoje

1-osobowe za dodatkową dopłatą. Rodziny mieszkają
w mieście lub w podmiejskich miejscowościach doskonale
skomunikowanych.

: przestronne pokoje 4-osobowe
z balkonami w hostelu z niemieckimi i zagranicznymi
studentami z całego świata. Łazienki dzielone.

: przestronne pokoje 4-osobowe w rezydencji
szkolnej z niemieckimi i zagranicznymi studentami z całego
świata. Pokoje posiadają łazienki.

3 posiłki: śniadania, lunche lub pakowany lunch,
obiadokolacje.

W zależności od kampusu, szkoła organizuje różnorodny
program dostosowany do wieku i zainteresowań
uczestników. Organizowane są wycieczki kulturowe, takie

Szkoła w Wiesbaden

Obóz językowy w Augsburgu

Kampus Diez

Rodzina goszcząca

Kampus w Augsburgu

Kampus w Diez

OPIS SZKOŁY

LOKALIZACJA

NAUKAW SZKOLE

ZAKWATEROWANIE

WYŻYWIENIE

PROGRAM POPOŁUDNIOWY

jak zwiedzanie miasta, Muzeum Gutenberga w Moguncji,
zwiedzanie zamku Marksburg Braunach, rejs statkiem, ale
także gry sportowe, pływanie, warsztaty taneczne,
budowanie tratw. Dodatkowo 1 całodniowa wycieczka
w tygodniu, np. do Frankfurtu nad Menem, do Heidelberga
lub Koblencji. Wieczorami grill, quizy, karaoke i wiele innych
wspólnych gier i zabaw!

Przejazd indywidualny lub grupowy autokarem z polskim
opiekunem w wybranych terminach. Opiekun dostępny jest
tylko na przejeździe, aby oddać dzieci w ręce niemieckiej
kadry; zostaje również na miejscu 1 dzień w razie pomocy
przy zakwaterowaniu i wytłumaczeniu organizacji. Opiekun
wraca po dzieci po 2 tygodniach.
Przyjazd do Niemiec powinien odbyć się w niedzielę
w godzinach 15-20, a wyjazd w sobotę po śniadaniu,
w godzinach 8-13. W przypadku wcześniejszego /
późniejszego przyjazdu lub wyjazdu szkoła pobiera dopłatę
w wysokości 70 PLN.

Podczas pobytu dzieci i młodzież znajdują się pod stałą
opieką zagranicznej kadry.

Kurs: 20 lekcji w tygodniu
Zakwaterowanie 13 nocy
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie
Zajęcia pozalekcyjne i wycieczki w programie
podstawowym
Bilet na transport lokalny w opcji zakwaterowania
u rodzin w Augsburgu i Wiesbaden
Opieka kadry niemieckiej podczas pobytu
Ubezpieczenie KL/NNW/NWS/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały dydaktyczne

Przejazd autobusem liniowym: 390 PLN
Transfer

Augsburg: z/na lotnisko w Monachium: 460 PLN
w 2 strony lub z/na dworzec autobusowy w Augsburgu:
110 PLN
Wiesbaden: z/na lotnisko lub dworzec we Frankfurcie:
460 PLN w 2 strony
Diez: z/na lotnisko we Frankfurcie: 280 PLN w 2 strony
lub z/na dworzec autobusowy w Diez: 110 PLN

Opłata za przejazd z opiekunem (w 2 strony): 500 PLN
(realizowane przy min. 5 uczestnikach)
Wycieczki fakultatywne do: Mainz, Koblenz, Rüdesheim,
Frankfurt, Bonn, które nie są zawarte w programie. Cena
orientacyjna: 28-38 EUR.
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TRANSPORT

OPIEKA

CENA ZAWIERA

DODATKOWO PŁATNE
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Dopłata za specjalny serwis opiekuna niemieckiego przy
przyjeździe i wyjeździe na życzenie (pomoc np. przy
odprawieniu dziecka na lotnisku, zakwaterowaniu):
240 PLN (opłata łącznie)
Dopłata do pokoju 2-osobowego w Augsburgu
na kampusie: 230 PLN/tydzień
Warsztaty Street Dance na kampusie lub program
Multisport w Augsburgu: 230 PLN/ tydzień
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Międzynarodowe obozy językowe w Niemczech
z udziałem dzieci niemieckich w opcji na kampusach!

NIEMCY
Augsburg, Diez, Wiesbaden

tyg.

Miejscowość
Augsburg
Augsburg
Wiesbaden
Diez

Wiek
12-17
12-17
14-17
10-15

Zakwaterowanie
Kampus
Rodziny
Rodziny
Kampus

Lotnisko
Monachium
Monachium
Frankfurt
Frankfurt

Cena
za 2 tyg.
6 279 zł
5 269 zł
5 269 zł
6 099 zł

Wyjazd z opiekunem
(dopłata 500 zł)

15.07-30.07.2017
15.07-30.07.2017
01.07-16.07.2017
01.07-16.07.2017

Wyjazdy indywidualne
w przedziale dat
02.07-20.08.2017
02.07-20.08.2017
02.07-13.08.2017
02.07-20.08.2017



KURS – DO WYBORU HISZPAŃSKI LUB ANGIELSKI!
20 lekcji w tygodniu języka hiszpańskiego lub angielskiego.
Nauka prowadzona jest na wszystkich poziomach
zaawansowania, w grupach międzynarodowych, liczących
maksymalnie 14 osób. Każda lekcja trwa 45 minut. Przydział
do grup odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego
pierwszego dnia w szkole. Podczas zajęć nacisk położony
jest na praktyczne wykorzystanie znajomości języka. Szkoła
zapewnia zestaw bezpłatnych materiałów do nauki. Kurs
zakończony jest egzaminem i otrzymaniem certyfikatu.

, położona nad Morzem Śródziemnym, jest
jednym z największych i najważniejszych miast Hiszpanii.
Barcelona słynie ze swej architektury i niepowtarzalnego
stylu, gdzie nowoczesność przeplata się z bogatą w historią i
kulturą oraz z awangardowymi budowlami Gaudiego. To
dynamiczne miasto tętniące życiem przez cały rok!

Letni obóz zorganizowany jest blisko centrum miasta,
w okolicy pięknego parku Labyrinth. Zajęcia językowe
odbywają się na kampusie, na terenie którego znajduje się
przestronny ogród, udogodnienia sportowe, sala
wielofunkcyjna i telewizyjna oraz sala komputerowa.

Kampus: przestronne pokoje 3-4-osobowe z łazienkami
Rodziny: wyłącznie dla młodzieży 14-21 lat. Pokoje
2-3 osobowe.

, stolica Hiszpanii, należy do najbardziej
ekscytujących i nowoczesnych stolic Europy. Stanowi
kulturalne centrum Hiszpanii. Madryt znany jest również
jako "miasto, które nigdy nie zasypia" – oferta rozrywkowa
jest tu bowiem niezwykle bogata: koncerty, festiwale,
pokazy, parki rozrywki.

Kampus mieści się w na kampusie uniwersyteckim, jednego
z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Hiszpanii.
Położony jest na obrzeżach Madrytu. Dookoła znajdują się
piękne zielone tereny, gdzie odbywają się zajęcia sportowe.
Do dyspozycji studentów jest sala wypoczynkowa, sala
komputerowa, siłownia, boisko do piłki nożnej, siatkówki.

Kampus: pokoje 1-2-osobowe z łazienkami

Walencja, trzecie co do wielkości miasto w Hiszpanii,
położone nad Morzem Śródziemnomorskim, łączące
tradycję z nowoczesnością. Centrum miasta to typowe dla
Hiszpanii piękne i kolorowe kamienice wraz z arenami,
zdobionym ratuszem i malowniczym dworcem kolejowym,
gdzie nie brakuje restauracji z tapas, lodziarni, kawiarni oraz

Barcelona

Madryt

BARCELONA

MADRYT

WALENCJA

OPIS KAMPUSUW BARCELONIE

OPIS KAMPUSUW MADRYCIE

ZAKWATEROWANIE

ZAKWATEROWANIE

Wyjedź na letni obóz językowy do Hiszpanii i mieszkaj oraz
baw się na zajęciach pozalekcyjnych z hiszpańskimi
rówieśnikami, którzy stanowią aż 60% uczestników obozu!
To idealna okazja, aby wypróbować swoje umiejętności
językowe w praktyce, a przy okazji poznać język potoczny
oraz zwyczaje hiszpańskiej młodzieży. Proponujemy pełne
atrakcji, międzynarodowe obozy w Barcelonie, Madrycie,
Marbelli i Walencji! W programie wycieczki kulturoznawcze
oraz gry i zabawy, a jeśli to dla Was mało, można zapisać się
na dodatkowe zajęcia sportowe: piłka nożna, tenis,
koszykówka, jazda konna.

Rodzicom, którzy chcieliby pojechać wspólnie z dziećmi,
dajemy również możliwość wybrania kursu językowego lub
pojechania na wypoczynek! Zakwaterowanie daje możliwość
zamieszkania z dzieckiem lub osobno, z dala od kampusu
dzieci.

Szkoły w Barcelonie, Madrycie, Marbelli i Walencji należą do
renomowanej sieci szkół położonych na terenie całej
Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej, oferujących kursy dla
dzieci i dorosłych. Posiadają akredytacje Instytutu
Cervantesa oraz CEELE, są członkami NAFSA, ALTO, AATSP,
UNION LATINA, AEEM, AMACFE, FEDELE, AECAE.

OPIS SZKOŁY

www.lingwista.com.pl
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Barcelona, Madryt, Marbella, Walencja, Malaga / HISZPANIA
Międzynarodowy obóz języka hiszpańskiego z młodzieżą hiszpańską!

-

-

-

obóz z młodzieżą hiszpańską
ński lub angielski

żliwy wyjazdy z rodzicem
- możliwe dodatkowe opcje sportowe

do wyboru j.hiszpa
mo

Długość wyjazdu Cena od

PLNtyg.

Wiek - lat Ilość lekcji w tygodniu

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

5-18 20

2-3

36592-4

Wyjazd indywidualny lub z rodzicami

sklepów. Tuż obok znajduje się nowoczesna dzielnica nauki
i sztuki, gdzie budowle zadziwiają i zachwycają każdego
swoimi niepowtarzalnymi kształtami. To miasto, które tętni
życiem dzień i noc, oferuje wiele atrakcji i nie sposób tu się
nudzić!

Kampus mieści się w pobliżu Uniwersytetu Walencji,
położonego w pieszej odległości od plaży i blisko centrum
miasta. Do dyspozycji studentów jest sala komputerowa
z internetem, sala telewizyjna i wielofunkcyjna, pralnia.
Kampus może pomieścić maksymalnie 150 uczniów.

Kampus: klimatyzowane pokoje 3-osobowe z łazienkami
i balkonami. W pokojach jest dostęp do Wi-Fi.
Marbella to nadmorska miejscowość położona na południu
Hiszpanii, w słonecznej Andaluzji, do której można łatwo
dojechać z lotniska w Maladze. Znana jest wśród turystów
jako luksusowy kurort z pięknymi plażami.

Szkoła w Marbelli proponuje 3 różne kampusy w zależności
od wieku.

znajduje się w prestiżowej
szkole Colegio Aleman, na 3-hektarowym zielonym
terenie, w pięknej dzielnicy willowej położonej
na wzgórzu, 19 km od centrum miasta, skąd rozpościera
się malowniczy widok na wybrzeże. Udogodnienia to:
wielofunkcyjne pomieszczenie, basen, boiska do piłki
nożnej, koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki.

znajduje się na terenie
pięknej, spokojnej posesji Alboran o powierzchni
4 hektarów, otoczonej lasem sosnowym. Zlokalizowany
ok. 8 km od centrum Marbelli, budynek kampusu od plaży
dzieli raptem 15 minut spacerem. W głównym budynku
znajdują się pokoje sypialne i jadalnia. Udogodnienia:
basen, sala sportowa, plac do gry w paddleball, 2 boiska
piłkarskie, boisko do koszykówki i mini-piłki, boisko
do piłki ręcznej i stadnina koni, kiosk i sala gier.

znajduje się w spokojnej
okolicy, zaledwie 10 minut spacerem od plaży i 5 minut
spacerem od starówki Marbelli. Świetne położenie
kampusu umożliwia większą niezależność starszym
uczestnikom obozu. Główny budynek posiada recepcję
działającą 24 h/dobę, automaty z napojami i przekąskami,
telefon, jadalnię, salę telewizyjną i 3 salki konferencyjne.
Oprócz pięknego zielonego ogrodu i tarasu, ośrodek
posiada zewnętrzny basen, 3 wielofunkcyjne boiska
sportowe i korty tenisowe.

: klimatyzowane
pokoje 3-osobowe z łazienkami i balkonami. W pokojach
jest dostęp do Wi-Fi. Starsi uczestnicy obozu są
zakwaterowani w pokojach 5-6-osobowych z łazienką
z prysznicem, natomiast młodsi w pokojach
6-14-osobowych (toalety i łazienki dzielone). Dzieci
przydzielane są do pokojów według wieku i płci.

�

�

�

�

Kampus dla dzieci 5-13 lat

Kampus dla młodzieży 13-17 lat

Kampus dla młodzieży 16-17 lat

Ośrodek Aleman dla dzieci 5-13 lat

OPIS KAMPUSUWWALENCJI

ZAKWATEROWANIE

OPIS KAMPUSUW MARBELLI

ZAKWATEROWANIE

MARBELLA



Obóz Day Camp Wiek
5-17

Cena 2 tyg.
3 659 PLN

Cena 1 tydz.
1 979 PLN

Miasto
Malaga
Barcelona

Madryt
Walencja

Marbella

Wiek
13-17
14-21
5-17

5-17
13-17

5-13

13-17

16-17

Daty w 2017
18.06-20.08
2.07-15.07

16.07-29.07
30.07-12.08
2.07-15.07

16.07-29.07
30.07-12.08
2.07-15.07

16.07-29.07
30.07-12.08
13.08-26.08
2.07-15.07

16.07-29.07

Zakwaterowanie
Rodziny, pokoje 2-osobowe, 2 posiłki

Rodziny, pok., 2-osobowe
Kampus, pok. 3-4 os. z łazienkami

Kampus, pokoje 1-2 os. z łazienkami
Kampus, pokoje 3-os. z łazienkami

Kampus, pok. 5-6-os. z łazienkami,
dla najmłodszych 6-14 os. z dzielonymi łazienkami

Kampus, pok. wieloosobowe 8-12-os.
z łóżkami piętrowymi

Kampus, pokoje 2-3-4-os. z łazienkami

Cena 2 tyg.
5 060 PLN
5 799 PLN
7 599 PLN

6 969 PLN
6 969 PLN

6 049 PLN

6 969 PLN

Opcja dodatkowa
Piłka nożna

Tenis

Jazda konna dla początkujących

Golf

Warsztaty You Tube & Creativity

Liczba godzin przez 2 tyg.
12 godzin

12 godzin

10 godzin

18 godzin

16 godzin

Dostępne w miastach
Wszystkie kampusy

w Marbelli i Madrycie
Barcelona, Madryt, Marbella

(wszystkie kampusy)
Madryt i Marbella

(wszystkie kampusy)
Marbella

(wszystkie kampusy)
Madryt

Cena za 2 tygodnie
1 150 PLN

920 PLN

920 PLN

2 530 PLN

1 820 PLN

�

�

Ośrodek Alboran dla młodzieży 13-17 lat

Ośrodek Albergue dla młodzieży 16-17 lat

: pokoje 8-12-
osobowe z łóżkami piętrowymi i szafkami. Wspólne
łazienki z prysznicami znajdują się poza budynkiem
mieszkalnym. Uczestnicy obozu przydzielani są do
pokojów według wieku i płci. Do każdego pokoju
przydzielany jest opiekun, który śpi razem z uczestnikami,
aby czuwać nad bezpieczeństwem i porządkiem.

: pokoje 2-, 3-
i 4-osobowe z łazienkami. Na zapytanie istnieje
możliwość zakwaterowania u rodzin goszczących dla
osób powyżej 14 lat.

Program pozalekcy jny dostosowany do wieku
i zainteresowań dzieci i młodzieży to z jednej strony świetna
zabawa, a z drugiej – możliwość praktykowania swoich
umiejętności językowych nie tylko z uczestnikami z innych
krajów, ale też z rówieśnikami z Hiszpanii, którzy stanowią aż
60% wszystkich uczestników obozu! Tu nie ma czasu na
nudę! Przewidziano wiele atrakcji, w tym zajęcia sportowe,
animacje, gry i zabawy, różne warsztaty artystyczne
i kulinarne oraz naukę żonglowania! Ponadto podczas 2-
tygodniowego pobytu przewidziano minimum dwie wycieczki
półdniowe skupiające się na atrakcjach turystycznych
danego miasta i jedną całodniową poza miasto. A po kolacji:
wieczory tematyczne, animacje i dyskoteki.

Możliwe opcje sportowe (dodatkowo płatne):
Trening piłkarski, tenis, golf, jazda konna

To idealna opcja dla tych, którzy planują wczasy rodzinne nad
morzem lub w stolicy Hiszpanii i chcą zapisać dziecko na
obóz językowy w jednym z wybranych miast. Szkoła daje
bowiem możliwość uczęszczania na kurs hiszpańskiego i na
program pozalekcyjny od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:15-19:30 bez konieczności zakwaterowania
dziecka na kampusie. Rodzice mogą dowozić dziecko na
kampus lub zamówić serwis dowożenia przez szkołę za
dodatkową opłatą. Szkoła zapewnia w cenie lunch i przekąski
w ciągu dnia.

Malaga to stolica najbardziej znanej riwiery hiszpańskiej –
słynnego na całym świecie Wybrzeża Słońca (Costa del Sol).
Bogata historia miasta, którego korzenie sięgają wczesnego
średniowiecza, oferuje poznanie bogatych historii
i śródziemnomorskiej współczesności z restauracjami,
nadmorskimi barami, dyskotekami i sklepami.

Szkoła zajmuje budynek w stylu arabskim z patio i ogrodem
wykorzystywanym na popołudniowe spotkania, barbecue,
a także jako klasa pod gołym niebem! Mało jest szkół takich
jak ta – posiadających nawet własny basen przyszkolny!
Wewnątrz studenci mają do swojej dyspozycji salę
komputerową z dostępem do Internetu, salę telewizyjną oraz
biblioteczkę.

PROGRAM POZALEKCYJNY W MADRYCIE,
BARCELONA,MARBELLI IWALENCJI

NOWOŚĆ! DAY CAMP

OPIS SZKOŁY

MALAGA

KURSY

PROGRAM POZALEKCYJNY

ZAKWATEROWANIE

WYŻYWIENIE

TRANSPORT ITRANSFER

Szkoła oferuje szeroką gamę kursów języka hiszpańskiego –
zarówno wakacyjnych, jak i całorocznych. Świetnie dobrany
wachlarz tematycznych opcji dodatkowych powoduje, że
kurs w tej szkole to nie tylko nauka języka, ale również
świetnie spędzony czas i relaksujące wakacje.

W programie kursu jest nauka hiszpańskiego w wymiarze
20 lekcji tygodniowo oraz pełen pakiet wycieczek
pozalekcyjnych, animacji, spotkań, dyskotek i imprez
integracyjnych. W programie między innymi: zwiedzanie
miasta, gry i zabawy plażowe, wizyty w aquaparku czy gra
w kręgle. Dodatkowo w weekend – jedna całodniowa
wycieczka po Andaluzji (np. do Sewilli, Kordowy itp.).

Rodzina goszcząca (od niedzieli do soboty): pokoje
2-osobowe, łazienka dzielona z domownikami. Możliwe są
także pokoje 1-osobowe (na zapytanie, za dodatkową opłatą).

Śniadania, obiadokolacje. Możliwość dopłaty do 3 posiłków
dziennie.

Przelot indywidualny samolotem organizowany na życzenie.
Młodzież odbierana jest przez szkołę z lotniska lub dworca.

www.lingwista.com.pl

OPIEKAW SZKOLE

CENA OBEJMUJE

DODATKOWO PŁATNE

Młodzież podczas pobytu na kursie językowym jest pod stałą
opieką zagranicznej kadry rodzin goszczących.

Kurs języka hiszpańskiego: 20 lekcji w tygodniu
Zakwaterowanie według wybranej opcji
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (Barcelona, Madryt,
Marbella, Walencja) lub 2 posiłki w Maladze,
Program popołudniowy wraz z wycieczkami dla dzieci
i młodzieży
Opieka kadry hiszpańskiej
Ubezpieczenie KL/NNW/NWS/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Transfer z/na lotnisko dla dzieci i młodzieży

Przelot – możliwe wyloty z różnych miast Polski
Dopłata do prowiantu w Maladze 160 PLN / tydzień
Możliwy transfer do Marebelli z lotniska w Madrycie
za dopłatą 675 PLN
Dopłata do codziennego dowożenia dziecka na Day Camp
w Barcelonie, Madrycie i Marbellii
Książki 20-35 EUR
Opcje dodatkowe dla dzieci i młodzieży
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Możliwy
Parent Child&



Wyjazd indywidualny

Długość wyjazdu Cena od

PLN

Wiek Ilość lekcji w tygodniu

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

5468

13-21 20-30

3
- program wycieczkowy w cenie
- najlepsza oferta na rynku

2

Wyjazdy indywidualne
(wyjazdy w niedziele, powroty w soboty):
możliwe co tydzień od 25.06 do 19.08.2017

to przepiękne i tętniące życiem miasto leżące nad
Morzem Śródziemnym na Lazurowym Wybrzeżu. Wciśnięte
w Zatokę Aniołów, słynie ze specyficznego mikroklimatu ze
względu na otaczające je ze wszystkich stron wzgórza,
stanowiące naturalną ochronę przed wiatrem. Wspaniała
plaża, czysta woda oraz słońce, które świeci to przez 320 dni
w roku! Jednak nie są to jedyne powody, dla których miasto
odwiedzane jest tak licznie przez turystów oraz celebrytów.
Nicea znana jest z pięknej promenady ciągnącej się wzdłuż
morza, starówki, smacznej kuchni i ekscytującej atmosfery.
Podczas lata odbywają się tu liczne animacje uliczne
i festiwale. Stąd blisko do księstwa Monako oraz słynnego
Cannes z filmowego festiwalu Złotej Palmy!

Nicea

NICEA

OPIS SZKOŁY

ZAKWATEROWANIE

OPIS SZKOŁY

ZAKWATEROWANIE

KURS

Szkoła w Nicei znajduje się w centrum miasta, w pięknej,
stylowej kamienicy z czasów Belle Epoque, w odległości
krótkiego spaceru od plaży i niedaleko dworca kolejowego.
Latem szkoła organizuje także zajęcia w drugim budynku,
oddalonym 10 minut spacerem od siedziby. Szkoła dysponuje
siedmioma jasnymi, multimedialnymi salami lekcyjnymi,
kafeterią, biblioteką i bezpłatnym dostępem do Internetu.
Słoneczne pomieszczenia sprzyjają efektywnej nauce.

(od niedzieli do soboty)
Pokoje 2-osobowe, łazienka dzielona

z domownikami. Oddalone 10-30 minut od szkoły.
Pokoje 2-osobowe z klimatyzacją i wspólną

łazienką. Oddalona 10 minut spacerem od szkoły.

'miasto świa te ł ' i zakochanych , jedna
z najpiękniejszych stolic europejskich, zwana zresztą
"stolicą świata" to najczęściej odwiedzane miasto na kuli
ziemskiej! Przebywając w tej metropolii, spacerując
uliczkami wypełnionymi licznymi zabytkami, pomnikami
i wspaniałą architekturą, poczujesz się jakbyś odbywał
podróż w czasie. Paryż jest modny, nowoczesny i pełen życia
- pobyt w Paryżu to o wiele więcej niż tylko nauka! Sztuka,
muzyka, teatr, moda, literatura i architektura – to wszystko
przyciąga do stolicy kreatywne osoby, które stworzyły
niepowtarzalny klimat tego miasta oraz liczne, kulturalne
opcje spędzania czasu wolnego!

Szkoła położona jest na spokojnej ulicy w południowo-
wschodniej części 9 dzielnicy “Arrondissement de l'Opera”.
W pobliżu znajduje się centrum Boulevard Hausmann, gdzie
znaleźć można wiele restauracji, kawiarni, sklepów
i butików. Blisko szkoły znajduje się również m.in. Paryska
Opera. Dzięki dobrej lokalizacji szkoły, od razu po zajęciach
będziesz mógł rozpoczynać samodzielne eksplorowanie
miasta. Będziesz mógł również odpocząć w pobliskich
kawiarniach, na świeżym powietrzu i po prostu wsłuchiwać
się w osoby mówiące po francusku! Szkoła znajduje się
na parterze budynku i posiada 8 jasnych sal lekcyjnych
z wyposażeniem audio-video, salę do wypoczynku, bibliotekę
i kącik komputerowy. W szkole dostępny jest również
bezprzewodowy Internet. Obóz w Paryżu dla młodzieży to
kilka tygodni prawdziwego francuskiego życia, które
zapamiętasz na długo.

(od niedzieli do soboty)
Pokoje 2-osobowe, łazienka dzielona

z domownikami. Oddalone 20-30 minut od szkoły
komunikacją miejską.

Szkoły prowadzą lekcje na wszystkich poziomach nauczania:
od początkującego po zaawansowany. Kurs dla młodzieży to
20 lekcji w tygodniu. W Nicei uczniowie mają możliwość
rozszerzenia kursu do 30 lekcji w tygodniu za dodatkową

Rodzina:

Rezydencja:

Paryż

Rodzina:

PARYŻ

www.lingwista.com.pl

opłatą. Należy wziąć pod uwagę, że kurs intensywny może
nachodzić się z częścią zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia
francuskiego odbywają się w grupach międzynarodowych
liczących maksymalnie 15 osób.

3 posiłki dziennie (śniadania, pakowane lunche,
obiadokolacje)

Prowadzony przez animatorów francuskich. Program
pozalekcyjny skonstruowany jest tak, aby maksymalnie
korzystać z uroków tych znanych i poznawać kulturę
francuską, jak i integrować się z rówieśnikami z innych
krajów. Po lekcjach szkoła proponuje więc plażowanie,
zajęcia sportowe (np. siatkówka plażowa), spotkania
rekreacyjno-towarzyskie, zwiedzanie miasta, a także
wycieczki po okolicy. Wieczorem wspólne spotkania, kino
pod gołym niebem, kręgle, wieczór gier czy dyskoteka.
Podczas pobytu 2-tygodniowego program obejmuje
1 wycieczkę całodniową i 2 wycieczki półdniowe.

Wyjazd indywidualny samolotem. Na życzenie rezerwujemy
dogodny przelot samolotem z każdego miasta Polski. Szkoła
organizuje darmowy transfer z/na lotniska: w Nicei dla
przylotów i odlotów między godzinami 8:00-20:00; w Paryżu
na lotnisko CDG i ORY w godzinach 9:00-17:00.

Młodzież podczas pobytu na kursie językowym we Francji
jest pod opieką kadry francuskiej w szkole i w rezydencji oraz
pod opieką rodzin goszczących.

Kurs języka: 20 lekcji w tygodniu
Zakwaterowanie 13-20 noclegów
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie
Program pozalekcyjny i wycieczki
Transfer z/na lotnisko
Opiekę lokalnej kadry
Ubezpieczenie KL/NNW/NWS/bagaż
Certyfikat ukończenia kursu
Materiały do nauki

Przelot
Kurs intensywny 30 lekcji: 315 PLN / tydzień (tylko Nicea)
Dopłata za intensywny program zajęć dodatkowych: Nicea
270 PLN / tydzień, Paryż 360 PLN /tydzień
Usługa asysty dla nieletnich (w jedną stronę) – wyłącznie
jeśli jest wymagana przez linie lotnicze: 675 PLN
Przejazdy lokalne
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WYŻYWIENIE

PROGRAM POPOŁUDNIOWY

TRANSPORT ITRANSFER

OPIEKA

CENA OBEJMUJE

DODATKOWO PŁATNE

20

Międzynarodowe obozy językowe w Nicei lub w Paryżu.

FRANCJA
Nicea, Paryż

Nicea 13-21 lat
Rodziny goszczące

Rezydencja

Paryż 16-21 lat
Rodziny goszczące

2 tygodnie
5 468 PLN
7 628 PLN

2 tygodnie
6 593 PLN

3 tygodnie
8 101 PLN

11 341 PLN

3 tygodnie
9 676 PLN

tyg.
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KANADA
Montreal

21

Międzynarodowy obóz językowy z angielskim lub / i francuskim!

- program wycieczkowy w cenie

Długość wyjazdu Cena od

PLNtyg.

Wiek - lat Ilość lekcji w tygodniu

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

14-21 20-30

3

51902-3

Wyjazd w mini grupie

Rodzaj zakwaterowania
u rodzin

w rezydencji

2 tygodnie
5 190 PLN
7 175PLN

3 tygodnie
7 590 PLN

10 590 PLN
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Obóz młodzieżowy na Korsyce - Śródziemnomorskiej Perle
z warsztatami z języka francuskiego!

- wyjazd na każdą kieszeń
- nadmorska miejscowość

Długość wyjazdu Cena od

PLNdni

Wiek - lat
obóz
rekreacyjny

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

12-19

3

149010

Wyjazd grupowy

Termin
23.06-02.07
30.06-09.07
07.07-16.07
14.07-23.07
2.07 - 30.07
28.07-06.08
06.08-15.08
13.08-22.08

Bungalowy
1690 PLN
1885 PLN
1950 PLN
1995 PLN
1995 PLN
2050 PLN

Namioty
1490 PLN
1490 PLN
1490 PLN
1490 PLN
1490 PLN
1490 PLN
1490 PLN
1490 PLN

oferta agencyjna

FRANCJA
Korsyka



Wyjazd grupowy

Długość wyjazdu Cena od

PLN

Wiek obóz
konny

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

1449

8-12, 13-18

3
- wyjazdy na każdą kieszeń
- nauka jazdy konnej

10
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Obóz rekreacyjny - Totalny Koniomaniak!

POLSKA
Lubniewice

dni

oferta agencyjna

� �

�
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Obóz rekreacyjny ze sportami wodnymi, nurkowaniem i windsurfingiem

- nauka pływania na windsurfingu
- nad jeziorem
- wyjazd na każdą kieszeń

Długość wyjazdu Cena od

PLNdni

Wiek - lat
obóz
rekreacyjny

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

7-12, 13-18

3

159911

Wyjazd grupowy

oferta agencyjna

Czaplinek
POLSKA



DŹWIRZYNO

ŁEBA

Dźwirzyno to urocza nadmorska miejscowość
w y p o c z y n k o w a p o ł o ż o n a w w o j e w ó d z t w i e
zachodniopomorskim, zaledwie 10 km od Kołobrzegu. Leży
pomiędzy Bałtykiem i jeziorem Rawskim, charakteryzuje się
szerokimi plażami z pasmem nadmorskich wydm, stając się
tym samym jedną z najpiękniejszych plaż na wybrzeżu i
jednym z najczystszych kąpielisk! Posiada nowoczesny port,
przystań jachtową i stację windsurfingową. To idealne
miejsce na uprawianie sportów wodnych!

Ośrodek wypoczynkowy PERŁA w – do dyspozycji
są sale dydaktyczne, boiska do siatkówki, koszykówki i piłki
nożnej, tenis stołowy. Uczestnicy będą zakwaterowani w
pokojach 3-, 4-osobowych z łazienkami. W ośrodku do
dyspozycji: sale dydaktyczne, boisko do siatkówki i
koszykówki, boisko do piłki nożnej, tenis stołowy.

Łeba to jedna z najpopularniejszych miejscowości
wypoczynkowych na polskim wybrzeżu. To co wyróżnia ją od
wielu nadmorskich miejscowości to jej specyficzny klimat i
szerokie piaszczyste plaże z bezustannie usypywanymi
wydmami. Łeba otoczona jest z trzech stron wodą: od
północy morzem Bałtyckim, od zachodu jeziorem Łebsko, a
od wschodu jeziorem Sarbsko.

Ośrodek KORAL położony jest w pasie nadmorskim w
Ośrodek oddalony tylko pasem wydmy (ok 150 m) od morza i
pięknej, szerokiej plaży. Składa się z 3 pawilonów i budynku
recepcji. Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach 3-4
osobowe z łazienkami i balkonami.

Dzieci i młodzież w wieku 8-14 lat podczas pobytu nad
morzem w Dźwirzynie lub w Łebie odbędą 15 lekcji zajęć
językowych tygodniowo, natomiast młodzież w wieku 15-19
lat odbędzie 20 lekcji w tygodniu. Codziennie zaplanowane są
2-3 lekcje języka rano oraz warsztaty językowe po południu.
Grupy językowe podzielone są na wiek i poziom
zaawansowania na podstawie testu kwalifikacyjnego.
Podczas zajęć używane są ciekawe, specjalnie
przygotowane materiały dydaktyczne i pomoce
audiowizualne. Kurs prowadzony przez doświadczonych
lektorów, w tym native speakerów, koncentruje się na
konwersacjach językowych i symulacjach według kręgów
tematycznych, co sprzyja łamaniu barier komunikacyjnych.
Na koniec uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

Po porannych zajęciach językowych, przewidziane są
codzienne zajęcia artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne,
aktorskie oraz terenowy bieg z językiem, piesze wycieczki po
okolicy i nad jezioro, zajęcia sportowe i rekreacyjne, kąpiele
w morzu, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, unihokej.
Wieczorem quizy i gry językowe, atrakcyjne konkursy,
dyskoteki. Ponadto przewidziana jest całodniowa wycieczka

Dźwirzynie

Łebie.

ZAKWATEROWANIE:

ZAKWATEROWANIE:

ZAJĘCIA JĘZYKOWE:

PROGRAM RAMOWY:

Wyjazd grupowy

Długość wyjazdu Cena od

Ilość lekcji w tygodniu

PLN

Wiek

Zakwaterowanie Wyżywienie
/posiłki dziennie/

1659

8-14, 15-19

3

15

- wyjazdy na każdą kieszeń
- obóz językowy

2
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Obozy i kolonie językowe w Polsce

POLSKA

tyg

oferta agencyjna

Dźwirzyno

Łeba

02.07 - 15.07
16.07 - 29.07
30.07 - 12.08

9.07 - 22.07
23.07 – 05.08

8-14 lat

ang., niemiecki ,hiszp.
angielski, polski

angielski

angielski, polski
angielski

8-14 lat

15-19 lat
ang., hiszp.
ang., polski

ang., niemiecki
15-19 lat

angielski
angielski

– ci, którzy wybiorą obóz w Dźwirzynie, udadzą się do
Kołobrzegu wraz z rejsem statkiem (starsza młodzież) lub
„piracką przygodą” (młodsza młodzież), opartą na starych,
żeglarskich konkursach. Ci natomiast, którzy wybiorą obóz w
Łebie, czeka całodniowa wycieczka - "Łebskie atrakcje"
wizyta w największym w Polsce fokarium - pokazy fok i
uchatek, oceanarium prehistoryczne 3D, makiety zwierząt
morskich, park miniatur latarni, wrak na wspak i wiele
innych. Zwiedzanie Słowiańskiego Parku Narodowego oraz
wyprawa do Parku Dinozaurów. Dodatkowo ognisko z
pieczeniem kiełbasek i pamiątkowe zdjęcia dla każdego
uczestnika.

(jedna do wyboru)
Kurs nauki windsurfingu (Dźwirzyno) z instruktorem, 8
godzin podczas turnusu, opłata zawiera także
wypożyczenie sprzętu, nie zawiera stroju. Koszt: 240 PLN.
Kurs nauki tenisa (Dźwirzyno) z instruktorem, 8 godzin
podczas turnusu, opłata zawiera także wypożyczenie
sprzętu. Koszt: 240 PLN.
Kurs fitnessu (Dźwirzyno) z instruktorem, 8 h podczas
turnusu, m.in. modelowanie sylwetki, ćwiczenia
wzmacniające i koordynacyjne, stretching, taśmy,
drabinki koordynacyjne, piłki fitness, porady dietetyczne.
Koszt: 160 PLN.

Wycieczka do Tropical Islands w Berlinie: 190 PLN + 35
EUR
Fakultatywna wycieczka do Kopenhagi: 260zł

Wycieczka do Aquaparku w Redzie: 150zł
Łeba Z Adrenaliną” wejścia w 4 popołudnia na różne

atrakcje do parku rozrywki Power Park Łeba: 160 zł

Wyjazdy możliwe z następujących miast: Wrocław (+150
PLN), Warszawa (+150 PLN), Poznań (+150 PLN), Kraków
(+190 PLN) i Katowice (+190 PLN).

Dzieci i młodzież są pod stałą opieką wykwalifikowanych
opiekunów-wychowawców, kierownika obozu i nauczycieli.

Kurs językowy
Materiały dydaktyczne i certyfikat
Zakwaterowanie w ośrodku
Pełne wyżywienie
Opiekę pedagogiczną i medyczną
Wstępy do zwiedzanych obiektów
Ubezpieczenie NNW

Opcje dodatkowe
Transport
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(jedna do wyboru)

„

OPCJE FAKULTATYWNE:

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
W DŹWIRZYNIE

WYCIECZKI FAKULTATYWNEW ŁEBIE

TRANSPORT

OPIEKA

CENA OBEJMUJE

DODATKOWO PŁATNE



Program Parent & Child
- to wyjazd językowy dla najmłodszych dzieci z rodzicem

www.lingwista.com.pl

Wyjazdy możliwe

dla dzieci już od

2 roku życia
Malta, Cypr

Anglia

Hiszpania

Oddaj dziecko pod opiekę wykwalifikowanej kadry,
gdzie będzie uczyło się języka naturalnie w formie zabawy,
a Ty, wybierz naukę w międzynarodowym towarzystwie lub relaks na plaży.

Połącz wakacje z pożytecznym!




