Summer Camps 2020
+48 663 838 558

Termin: 21-30 lipiec 2020r.
Uczestnicy: 12-17 lat

marlena.janecka@englishpro.pl

www.englishpro.pl

Miejsce: Malta, Bugibba

Zakwaterowanie: The San Anton Hotel***
www.thesanantonhotel.com

„20 000 mil podwodnej żeglugi” to obóz przygodowo-językowy, prowadzony w całości w języku
angielskim w samym sercu nadmorskiego miasteczka na Malcie. Celem uczestników jest odkrycie
wyspy i poznanie jej zakamarków. Każdy uczestnik prowadzić będzie dziennik podróży, gdzie znajdą
się najciekawsze maltańskie odkrycia i cudowne wspomnienia.
Program obejmuje:
- Komunikację w j.angielskim – 24h/na dobę – wychowawcy native speakers
- Prowadzenie dziennika podróży w j.angielskim
- Posługiwanie się kompasem, mapami – tworzenie własnej mapy
- Wycieczki poznawczo-odkrywcze – lądowe (najciekawsze miejsca Malty)
- Rejsy po Morzu Śródziemnym (odkrywanie pobliskich wysp)
- Odkrywanie morskiej flory i fauny
- Kąpiele w cieplutkim morzu
- I wiele innych….
Gdzie jedziemy?
Zamieszkamy w malowniczym hotelu „The San Anton Hotel” niecałe 800 metrów od
plaży, w 2-4 -osobowych pokojach z łazienkami i przepięknym widokiem na odkryty
basen lub nadmorskie miasteczko.
Posiłki
3 posiłki dziennie ( obiad i kolacja) Wszystkie posiłki podawane są w formie bufetu i
przygotowane są na miejscu Są różnorodne, smaczne i zdrowe Oferujemy diety według
indywidualnych potrzeb (po uzgodnieniu z rodzicami, diety regularna, wegetariańska i
bezglutenowa Pozostałe diety jedynie po indywidualnych ustaleniach z organizatorem).
Kadra - Z kim jedziemy?
Wszyscy wychowawcy na obozie to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem
nabytym podczas pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach międzynarodowych. Są native
speakerami lub posiadają tytuł magistra filologii angielskiej.
Samolot - Czym lecimy ?
Wszystkie loty do i z Malty są połączeniami obsługiwanymi przez warszawskie lotnisko
Chopina na Okęciu. Z Warszawy wylatujemy samolotem linii Wizzair. Każdy uczestnik
musi mieć dokument uprawniający do wjazdu na Maltę – dowód osobisty państwa
Unii Europejskiej lub paszport!
Warunki wyjazdu- Co zawiera cena?
- Zakwaterowanie w hotelu trzygwiazdkowym
- Wyżywienie 3 posiłki dziennie (bufet)
- Transport: samolot z Warszawy Wizzair + Wizz Priority (pierwszeństwo wejścia na
pokład, bagaż podręczny 40x30x20cm, podręczna walizka na kółkach 55x40x23cm
max. 10kg.)
- Transfer z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko na Malcie
- Woda dostępna w pokojach
- Opieka wychowawców i Camp Managera od spotkania na lotnisku do powrotu do
Warszawy
Dlaczego Malta?
Koszt obozu: 3.999 ZŁ + 100 euro
•
Angielski
językiem urzędowym
Terminy płatności: 1150 ZŁ – 2 dni po podpisaniu umowy
•
Bezpieczny
kraj
do 21.06.2020 – pozostała kwota
•
Członek
EU
(najmniejszy!)
100euro – w dniu wyjazdu (gotówką)
•
164
lat
brytyjskiej
kolonii
Nr konta: Pekao S.A. 26 1240 6292 1111 000 05019 9086
•
Wspaniała
lokalizacja
English Pro Academy;
• Nauka angielskiego pod słońcem!
Tytuł przelewu: Malta 2020, imię i nazwisko uczestnika
Warunkiem zapisania dziecka na obóz jest przesłanie umowy uczestnictwa w obozie
zamieszczonej nastronie www.englishpro.pl i wpłaty I raty w ciągu 2 dni od wysłania umowy.

www.englishpro.pl

