
OFERTA OBOZU JĘZYKOWEGO LATO 2023
Drodzy Rodzice i Uczniowie

Po długiej przerwie przygotowaliśmy dla Was propozycję wspólnego wyjazdu w czasie
wakacji. Wiemy, że nasze wyjazdy są już legendarne – czujecie się z nami dobrze, nie
tęsknicie za Rodzicami, jesteście bezpieczni. Wasi Rodzice spokojnie powierzają Was
w nasze ręce. W tym roku w wakacje będzie tak samo. A nawet duuużooo lepiej!!!!!!!!

ZAPRASZAMY DO BUŁGARII!!!! 09 – 22 sierpnia 2023

Oto szczegóły

Czajka - tam będziemy mieszkać. To spokojna miejscowość 3 km od Złotych Piasków,
15 km od Varny. Bujna roślinność i zapierające w piersiach widoki - to jest to, co
warto zobaczyć w Czajce. Plaża pokryta jest drobnym złotym piaskiem, a woda w
morzu jest krystalicznie czysta. To oaza spokoju, w której można odpocząć z dala od
hałasu i nadmiaru turystów.  

Zakwaterowanie - hotel Fiesta 3* z basenem oraz leżakami i parasolami. Pokoje z
balkonem klimatyzowane 3, 4 i 5 osobowe z łazienkami. Każdy pokój wyposażony jest w
lodówkę i TV. Hotel znajduje się około 700 metrów od plaży. Posiłki to pełne, syte FB -
śniadanie są w formie obfitego bufetu, obiad trzydaniowy, kolacje dwudaniowe. 
 

 

  

   

 



Pojedziemy na wycieczkę do Neseberu!!!!!
NESEBER I WIECZÓR BUŁGARSKI – Zwiedzanie Neseberu - kolebki cywilizacji w
Bułgarii, miasta muzeum położonego na półwyspie połączonym z lądem wąską groblą.
Perełka historii i architektury. Po zwiedzaniu - przejazd do Skansenu Wsi Bułgarskiej
"Złota Beczka" we wsi Bata - tam czeka na nas unikalny program folklorystyczny,
pokazy tańca, konkursy oraz zabawy. Podczas programu kilkudaniowy, typowo bułgarski
posiłek. Elementem kulminacyjnym wieczoru jest pokaz tańca na rozżarzonych węglach. 

Podróż do Bułgarii umili nam pobyt na Węgrzech. Wszystkie atrakcje związane z
podróżą są zawarte w cenie.
W drodze na obóz zatrzymujemy się na nocleg w Budapeszcie, gdzie także zjemy
obiadokolacje. Rano, po śniadaniu w hotelu zwiedzamy Budapeszt - około 4 godziny z
przewodnikiem. Następnie spędzamy popołudnie na basenach termalnych na Wyspie
Świętej Małgorzaty. Planowany wspólny posiłek. Wieczorem ruszamy do Bułgarii -
planowany przyjazd koło południa na obiad.
W drodze do domu zatrzymujemy sie na cały dzień w Hajduszoboszlo na basenach
termalnych. Tam planujemy wspólny posiłek.

Oczywiście jak zawsze zaproponujemy wspaniałą zabawę na miejscu, w tym wakacyjne
wydanie języka angielskiego. Zajęcia językowe to doskonała forma spędzania czasu,
szczególnie jeśli nauczyciele planują konkursy i super nagrody!!!! Zajęcia językowe w
wymiarze 2 lekcji dziennie poprowadzą nasi nauczyciele, których spotykacie w szkole -
Agnieszka, Justyna, Milena!!!!

Bezpieczeństwo to nasz priorytet. Wasze zabawy w wodzie będą nadzorowane przez
naszego ratownika, mimo, że opiekę sprawują też ratownicy lokalni.

Na wyjazd zapraszamy naszych uczniów oraz zaprzyjaźnione Wasze Koleżanki i
Kolegów. Opiekę nad Dziećmi sprawować będę nasi nauczyciele.

CAŁKOWITY KOSZT WYJAZDU 3400 ZŁOTYCH.

Cena zawiera
 opiekę naszych nauczycieli ( 1 opiekun na 15 uczestników), opiekę ratownika

w czasie kąpieli
 pobyt w hotelu Fiesta 3*, 3 posiłki dziennie
 podróż luksusowym autokarem



 zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem, pobyt i nocleg w hotelu na
Węgrzech, pobyt na basenach- na Wyspie Św. Małgorzaty ( 10.08 ) oraz
w Hajduszoboszlo ( 21.08 )

 wycieczka do Neseberu, wieczór bułgarski z licznymi atrakcjami
 suchy prowiant na drogę powrotną, wodę i posiłki w podróży oraz

ubezpieczenie NNW ( następstwa nieszczęśliwych wypadków ) i KL ( koszty
leczenia),

 opłatę klimatyczną

Osoby zainteresowane proszone są o wpisanie się na listę uczestników poprzez
wypełnienie formularza, który znajduje sie w linku poniżej

( prosimy skopiować do przeglądarki )

https://forms.gle/mTayFfhhS3PE1tS17

Wyjazd odbędzie się tylko wtedy, kiedy spotka się z Państwa zainteresowaniem -
co pokaże nam formularz zgłoszeniowy. Do dnia 20 lutego osoby zdecydowane
będą musiały wpłacić zaliczkę w wysokości 500 złotych. Informacje dotyczące

kolejnych wpłat oraz numer konta przekażemy osobom zainteresowanym.

W stosownym czasie odbędzie się zebranie dla Rodziców dzieci jadących z nami
na obóz oraz przekażemy kartę kolonijną do wypełnienia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!! 


