
40 godzinny kurs języka angielskiego zakończony
uzyskaniem certyfikatu,
Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę             
w miłej kameralnej atmosferze w oparciu o program
poparty ponad DWUDZIESTOPIĘCIOLETNIM
doświadczeniem,
Przy sprzyjających warunkach pogodowych zajęcia
odbywają się w plenerze co pozwala na stworzenie
"naturalnego" środowiska posługiwania się językiem
odbiegającego od standardowych kursów języka
angielskiego,
Całodniową wycieczkę do Trójmiasta,
Wycieczkę do Parku Ewolucji,
Ubezpieczenie NNW,
Opiekę medyczną, wychowawczą oraz ratownika
morskiego,
Wypoczynek na słonecznej i piaszczystej plaży,ognisko,
dyskoteki,
Tradycyjne gry i zajęcia prowadzone na koloniach               
w krajach obszaru anglojęzycznego: dzień brytyjski            
i amerykański, pogoń za flagą, poszukiwanie skarbu,
The Challenge, scavenger hunt itp.
Codzienne zmagania z Sherlockiem Holmesem -                
„Dla wielkiego umysłu nie ma rzeczy małych”,
Przejazd uczestników koleją z dworca PKP Katowice-
Władysławowo oraz Władysławowo - Katowice,
transfery autokarem do Jastrzębiej Góry,
Całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie –śniadania      
i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane na
półmiskach) w stołówce znajdującej się w pensjonacie
w trakcie pobytu w Jastrzębiej Górze.

Organizatorzy zapewniają:Atrakcyjne  kolonie z
programem językowym -

JASTRZĘBIA GÓRA śladami
Sherlocka Holmes’a 

28.06.-11.07.2021
Cena: 1799 zł

Przedział wiekowy uczestników: 7-18 lat
 Ilość miejsc ograniczona: 80 osób



Zakwaterowanie:
Jastrzębia Góra, przepiękny pensjonat

„Przy Plaży”: na bezpiecznym, ogrodzonym
terenie,

150 m od szerokiej plaży z łagodnym
zejściem. Komfortowe pokoje 4-6 osobowe
z pełnymi węzłami sanitarnymi (toalety                   

i prysznice).
Do dyspozycji uczestników boisko do

siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, stół
do ping-ponga, piłkarzyki, grill, miejsce na
ognisko, sprzęt audio i DVD, świetlica, sala

dyskotekowa.
Ważne informacje:

Realizujemy rozliczenia płatności przy
wykorzystaniu Bonu Turystycznego 500.

W cenę wliczono opłatę na poczet Turystycznego
Funduszu Gwarancyjnego oraz Turystycznego

Funduszu Pomocowego.
 

Zachęcamy do skorzystania z ubezpieczenia od
kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

Szczegóły w biurze organizatora.
 

Z uwagi na stan pandemii realizacja imprezy
turystycznej uzależniona będzie od

obowiązujących regulacji prawnych 
i obostrzeń. 

 

Program szczegółowy:
28.06.2021 - Wyjazd z Dworca PKP                

w Katowicach
w godzinach wieczornych

29.06 - przyjazd do Władysławowa,
transfer autokarem do Jastrzębiej

Góry
29.06 -  rozpoczęcie pobytu,

realizacja programu j.w.
11.07 - przyjazd do Katowic                          

w godzinach porannych

Więcej informacji:
Firma Edukacyjna Angmen,

ul. Wolności 154, Zabrze, tel. 32 274 85 82, 513 104 883
www.angmen.com.pl


