NAUKA, PRZYGODA, ZABAWA, RELAKS
OBOZY JĘZYKOWE EUREKO 2015
Obóz dla młodzieży 12-18 lat

OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY FUN4U
z j. niemieckim
Miejsce: Jarnołtówek , Góry Opawskie

ZAKWATEROWNIE: nowoczesny kompleks hotelowy, ośrodek Chrobry - pokoje 2,3,4,osobowe z łazienkami i TV
Wyżywienie : pełne ( 4 posiłki), zaczynamy kolacją, kończymy obiadem
Cena: 1599 zł ( możliwość dwóch rat)
Cena obejmuje: pobyt, wyżywienie, transport, opieka wychowawcza,
program obozu dostosowany do wieku uczestników, opieka medyczna na wezwanie,
ubezpieczenie NNW do 10.000 zł,
Termin: 1.08-13.08.2015
Wiek uczestników : 12-18 lat

MIEJSCE:
Zapraszamy na wakacje w góry Opawskie /Sudety wschodnie/.
Kompleks hotelowy znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego, u podnóża góry Biskupiej Kopy. Na skrzyżowaniu czterech szlaków
turystycznych. W pobliżu znajduje się przejście graniczne z Czechami.

TRANSPORT: klimatyzowanym, nowoczesnym AUTOKAREM z Krakowa do Jarnołtówka i z powrotem do Krakowa.
PROGRAM SPORTOWO-REKREACYJNY:
-Plażowanie i kąpiele na strzeżonym basenie wymiaru olimpijskiego z wyodrębnionym brodzikiem i jacuzzi,
- rekreacja nad pięknym zalewem wodnym, korzystanie z rowerków wodnych,
- zawody i turnieje sportowe na boiskach ośrodka –koszykówka, siatkówka, piłka nożna
- korzystanie z kortu tenisowego,
- zajęcia sportowe na sali tanecznej i sali sportowej
- SPARTAKIADA OBOZOWA – rozgrywki między obozowe ; mecze siatkówki i piłki nożnej
- SUPER ATRAKCJA, JEDYNA W POLSCE - korzystanie z atrakcji interaktywnego PARKU ROSENAU!
- wejście do parku linowego dla młodzieży 12+ 1 raz w turnusie
- wejście do Parku Żywiołów i Ogrodu Wody,
- wejście do interaktywnego parku Stonehendge – jedyny w Polsce !!
- wejście do Jaskini Wilka i Niedźwiedzia
- kino 7D,
-korzystanie latem z…..lodowiska
Zachęcamy do oglądnięcia zdjęć atrakcji na stronie kompleksu hotelowego Chrobry

W PROGRAMIE OBOZU WYCIECZKI:
1.

Całodniowa piesza wycieczka z przewodnikiem na Biskupią Kopę ( 890 m.n.p.m) dojście do schroniska, na szczycie wieża
widokowa.

2.

Wycieczka autokarowa do Czech – zwiedzanie miasta Złote Hory, muzeum złota, przejazd do Rejvizu ( rezerwat przyrody bagiennej),
zwiedzanie uzdrowiska Jesenik, wyciąg krzesełkowy na Serak.

3.

Wycieczka do polskiego Disneylandu- przepiękny zamek w Mosznej, zwiedzanie całego zespołu pałacowo-parkowego

4.

Piesze wycieczki po okolicy – wycieczka na żabie Oczko.

5.

Piesze wycieczki po okolicy.

PROGRAM JĘZYKOWY OBOZU:
- codziennie 1,5 godziny zajęć z lektorami EUREKO w j. niemieckim w godzinach do południowych,
- zajęcia językowe prowadzone w małej grupie lektorskiej
- YOUTH DISCUSSION CLUB kluby dyskusyjne dla młodzieży

PROGRAM RAMOWY OBOZU:
- SUMMER FINAL SHOW – przegląd piosenki angielskiej

KARAOKE po angielsku z wykorzystaniem Playstation

- imprezy obozowe dostosowane do wieku uczestników: wybory MISS i MISTERA OBOZU,
- CHRZEST OBOZOWY – zabawa integracyjna
- wieczorna gra terenowa ENGLISH SURVIVAL
- TO SIĘ NIE TRZYMA KUPY- czyli konkurs na najśmieszniejszy skecz obozowy – wieczornica obozowa z przeglądem artystycznym
- wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek i konkursami,
- dyskoteki na terenie ośrodka,
- na koniec obozu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowe zdjęcia i filmy z całego pobytu

Zapraszamy na wspaniałą rekreację i zabawę podczas obozu
sportowo-rekreacyjnego z Eureko!
ZAPISY 604-108-511

