TRAVEL WITH SUKCES
LETNI OBÓZ Z SUKCESEM

Muszyna 07.07 – 18.07.2022r.
OPIS WYJAZDU
ZAPEWNIAMY I GWARANTUJEMY:
Zakwaterowanie w malowniczo położonym Ośrodku „KOLEJARZ” w
Muszynie
www.dwkolejarz.pl

Ośrodek „KOLEJARZ” to idealne miejsce dla dzieci i młodzieży. Usytuowany jest w uzdrowiskowej części
Muszyny, pośród gór i lasów przepięknego Beskidu Sądeckiego. Do dyspozycji będziemy mieć 2, 3, 4 i 5osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym.
Możemy korzystać także z kawiarni, sal dydaktycznych, sali tanecznej, basenów ze zjeżdżalniami, laserowy
paintball, boisk, hal sportowych oraz należącego do Ośrodka ujęcia wody mineralnej.
Przygotowane są także specjalne miejsca na świeżym powietrzu, które pozwolą nam przeprowadzić zajęcia w
plenerze.

ZAPEWNIAMY:
- pełne wyżywienie: 4 smaczne posiłki dziennie,
- opiekę doświadczonych wychowawców (m.in. znanych Państwu lektorów i pracowników
Sukcesu),
- opiekę medyczną
- ubezpieczenie NNW,
- transport komfortowym pociągiem lub autokarem do miejsca obozu i z powrotem,
- opiekę ratownika

ZAJĘCIA PRZEWODNIE
Ciekawe i kreatywne zajęcia językowe oraz sportowo - rekreacyjne:

Podróże są ciekawe ale najciekawsze są te z SUKCESEM i zdobytą podczas nich wiedzą.
W tym roku poznamy zakątki jednego z najbardziej zaludnionych państw na świecie, ciekawe obyczaje
mieszkańców żyjących wśród piramid oraz kraj, który jest rajem dla surferów.

Indie, bo właśnie tam się przeniesiemy na początku naszej podróży, to kraj, który
kojarzy się z barwnymi strojami, świątynią Tadż Mahal i festiwalem światła Diwali.
Podczas zajęć dowiemy się:
dlaczego lepiej nie jeść lewą ręką i czemu Kolumb chciał płynąć do Indii. Będziemy
uczyć się rysowania rangoli. Dowiemy się skąd pochodzi powiedzenie „święta
krowa”. Nauczymy się tańców indyjskich i poznamy ich przyprawy oraz
niesamowitą faunę i florę.
Nie jest to natomiast nasz jedyny przystanek. Drugim,
ciekawym miejscem, do którego zawitamy będzie Egipt i
związane z nim tajemnice. Poznamy: pismo egipskie
(obrazkowe), kuchnię regionalną (kushari) oraz różnice
pomiędzy życiem rolnika, a dostojnika. Dowiemy się czemu
dobrze być egipskim kotem. Zobaczymy jak powstawał papirus.
Nauczymy się egipskiego tańca derwisza i belly dance.

Ostatnim wspólnym przystankiem naszej przygody będą
Hawaje. Dowiemy się: kim byli wojownicy Lua, poznamy
podstawowe słowa po hawajsku i wierzenia
Hawajczyków. Nauczymy się tańca Hula. Zagramy w
Limbo. Będziemy mieli warsztaty robienia naszyjników z
kwiatów Lei, strojów hawajskich oraz masek Tiki.

Jeżeli COVID-19 nam na to pozwoli � to pojedziemy na wycieczkę do Słowacji
Przygotujcie się na wakacyjną przygodę, podczas której nie będziecie się nudzić.
Już teraz zapisz się na nasz obóz! W barwnej oprawie językowej, sportowej i artystycznej przygotowanej przez
naszą wspaniałą kadrę będziemy mogli uczestniczyć w różnych zajęciach, w których każdy znajdzie coś dla
siebie!
Nie czekajcie!
Dołączcie do nas!
W programie: codzienne zajęcia językowe prowadzone przez doświadczoną kadrę, wycieczki, gry terenowe,
pokazy filmów, dyskoteki, ognisko oraz mnóstwo niespodzianek!
Rzetelna wiedza podana w atrakcyjny sposób to znak rozpoznawczy naszych obozów.
Podczas całego wyjazdu chcemy jak najczęściej przebywać na świeżym powietrzu i ciekawie spędzać czas.
Pobliski las pozwoli na zorganizowanie zajęć w terenie (wyprawy, podchody, itp.)
Oczywiście nie zapomnimy o miłośnikach sportu. Na terenie ośrodka będziemy mieli do dyspozycji boisko i
hale sportowej do piłki nożnej, siatkówki, plac zabaw i wiele innych miejsc do spędzenia aktywnie czasu.

KOSZT WYJAZDU
KOSZT WYJAZDU: 2290 zł
I rata w wysokości 700 zł do 31.03.2022r
II rata w wysokości 700 zł do 15.05.2022r
III rata w wysokości 890 zł do 10.06.2022r

!!! Uwaga oferta FIRST MINUTE !!!
!!! tylko do 20 marca 2022 cena podstawowa 2190 zł !!!
Dla kursantów Sukces - Szkolenia Językowe dodatkowe 5% rabatu!!!
Zaliczkę lub całkowitą opłatę prosimy wpłacać na konto:
Sukces - Szkolenia Językowe sp. z o. o.
05-091 Ząbki, ul. Dzika 37a

30 1140 2004 0000 3902 7662 8347

W tytule przelewu prosimy wpisać: „zaliczka/opłata za obóz + imię i nazwisko dziecka”

KONTAKT
Sukces - Szkolenia Językowe Sp. z o. o.
Ząbki, ul. Dzika 37
Tel. 22 498 49 50, 608 550 234, 516 171 939
www.sukces-szkola.pl
sukces@sukces-szkola.pl
Zapraszamy do obejrzenia relacji z poprzednich obozów na naszej stronie internetowej www.sukces-szkola.pl
oraz na naszej firmowej stronie na facebook’u www.facebook.com/szkoleniajezykowe.sukces.

