
SUKCES AROUND THEWORLD
LETNI OBÓZ Z SUKCESEM

Frydrychowo 05.07 – 15.07.2023r.

OPIS WYJAZDU

ZAPEWNIAMY I GWARANTUJEMY:
Zakwaterowanie w malowniczo położonym Ośrodku „Dal Sol” na Kaszubach,

nad Jeziorem Mausz.
www.dal-sol.pl

Ośrodek „Dal Sol” to idealne miejsce dla dzieci i młodzieży. Usytuowany jest na Kaszubach, nad jeziorem
Mausz. Do dyspozycji będziemy mieć 2-5-osobowe pokoje z pełnym węzłem sanitarnym.

Możemy korzystać także z sal konferencyjnych, dużych holi, które pozwalają na zagospodarowanie energii
dzieci, stołów do ping-ponga, piłkarzyków oraz cymbergaja.

Ośrodek ma dostęp do piaszczystej plaży z drewnianym pomostem oraz rekreacyjnych boisk sportowych.



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

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, 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.)



KOSZT WYJAZDU

KOSZTWYJAZDU: 2590 zł

Możliwość płatności w miesięcznych ratach 0%

!!! Uwaga oferta FIRST MINUTE !!!
!!! tylko do 31 stycznia 2023 gwarantowana cena podstawowa to 2490 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.
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