
Organizator:
English Pro Academy, tel. +48 663-838-558
E-mail: marlena.janecka@englishpro.pl; www.englishpro.pl

Poronin – w przepięknych Tatrach
Zamieszkamy w stylowym hotelu Limba Grand & Resort, w 3-6-
osobowych pokojach z łazienkami i z przepięknym widokiem na góry i
tatrzańskie hale. Hotel posiada basen o dł.18 metrów i jacuzzi.
Posiłki: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja).
Śniadanie i kolacje podawane są w formie bufetu. Obiad serwowany
jest do stolika.
Diety dostępne po wcześniejszym zgłoszeniu.

Obóz Zimowy dla dzieci i młodzieży
Narciarsko-Językowy i Snowboardowo-Językowy

Sport Club – Be Active!
Narty: grupa początkująca i zaawansowana
Snowboard: grupa początkująca i zaawansowana
20 godz. jazdy na nartach lub snowboardzie (4 godziny dziennie). Zajęcia odbywać
się będą na stokach w stolicy Tatr - Białce Tatrzańskiej.
Instruktorzy: doświadczeni instruktorzy znający białczańskie stoki.
Poranna rozgrzewka (do wyboru dla chętnych): Joga/ Jogging/Gimnastyka
Pływanie: 2 x basen i jacuzzi

English Club – Polarny Ekspres
Zajęcia językowe prowadzone są na zasadzie projektowej i trwają 3 godz. dziennie,
w tym 1 godz. z native speakerem. Tematem przewodnim projektu jest podróż po
mroźnych krainach: Alaska, Syberia i Biegun Północny. Poznamy zwyczaje, kulturę a
nawet kuchnię odległych zakątków. Zajęcia językowe prowadzone będą w
następujących obszarach: zajęcia muzyczne, teatralne, crafting, zajęcia kulinarne.

W j. angielskim prowadzone są również zajęcia wieczorne obejmujące gry i zabawy:
dyskoteka, wieczorne kino, gry planszowe, karaoke itp.

Warunki Finansowe
Cena zawiera: zakwaterowanie i wyżywienie, transport, realizację całego programu obozu,
ubezpieczenie dla sportów zimowych, instruktorów narciarstwa i snowboardu, suchy prowiant na
drogę powrotną.
Koszt obozu: 1.590 zŁ + karnet narciarski (do 10lat 325zł; od 11 do 15lat 350zł; od 16lat 400zł).
Wypożyczenie sprzętu płatne dodatkowo: narty +buty – 30zł/ dzień; snowboard + buty – 35zł/dzień
Terminy płatności:
450 zŁ – do 2 dni po zgłoszeniu

1140zł – do 10.01.2020r.

Nr konta: 
Pekao S.A. 26 1240 6292 1111 000 05019 9086
English Pro Academy

Termin: 09-15.02.2020r.
Miejsce: Tatry Poronin
Zakwaterowanie: Limba Grand & Resort, Poronin
Uczestnicy: 7-13 lat; 14-18lat
Język: Angielski
Transport : bezpośredni transport z Warszawy


