Eureko –bezpieczny wypoczynek Twojego dziecka

NAUKA, PRZYGODA, ZABAWA, RELAKS
OBOZY I KOLONIE JĘZYKOWE EUREKO 2015
KOLONIA DLA DZIECI 6-12 LAT

Great Holidays with Sherlock Holmes
Miejsce: Jarnołtówek , Góry Opawskie

ZAKWATEROWNIE: nowoczesny

hotel 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 kolonii, opieka medyczna na wezwanie, ubezpieczenie NNW
do 10.000 zł,

Termin: 1.08-13.08.2015
Kolonia podróżników Great Holidays with Sherlock Holmes
Wiek uczestników : 6-12 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 RAMOWY GREAT HOLIDAYS with Sherlock Holmes:
Mottem przewodnim kolonii jest Wielka Brytania.
Dzieci czeka mnóstwo niespodzianek podczas wirtualnej podróży po Wielkiej Brytanii , będą dobrze
się bawić, poznając kolorowy świat fascynującej wyspy. Codzienne zajęcia językowe z lektorami
prowadzone metodą komunikatywną w kierunku rozwoju umiejętności konwersacyjnych. To duża
dawka humoru, wakacyjnego szaleństwa i nauki.
- dzieci poznają Royal Family – każdy może być królem i królową, tworzenie strojów królewskich
KRÓLEWSKIE ŚLUBY KOLONIJNE
- co różni Wielką Brytanię od reszty Europy? – dzieci poznają nowe miary, ruch lewostronny,
- mali podróżnicy poznają wyspy, zwiedzają Anglię, Szkocję, Irlandię i Walię, tworzą TREASURE
MAP- gra terenowa na świeżym powietrzu
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- Londyn sercem Wielkiej Brytanii – dzieci poznają najciekawsze zabytki metropolii – wieczorny
quiz w j. angielskim dla dzieci
- Co lubią jeść Brytyjczycy? Fish&chips na wesoło, dzieci z wychowawcą przygotowują
prawdziwy British Breakfast i potem konsumują
- Five o'clock czyli czas na herbatkę – wspólne parzenie herbaty i picie, a w trakcie tego informacje o
zwyczaju picia herbaty w Anglii , skąd pochodzi herbata, zajęcia w angielskim
- Sporty narodowe Brytyjczyków- gry i zabawy na świeżym powietrzu
- sławni Brytyjczycy – poznanie najbardziej znanych Brytyjczyków( sportowcy, aktorzy, aktorki,
politycy itp.), gra logiczna PARADA KŁAMCÓW
- przygody Sherlocka Holmesa- przegląd skeczów kolonijnych
Londyn i jego tajemnice – gdzie mieszka Sherlock Holmes? Gra terenowa
- SUMMER FINAL SHOW – przegląd piosenki angielskiej KARAOKE po angielsku z
wykorzystaniem Playstation 3
- wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek z programem artystycznym, dyskoteki w ośrodku,
- na koniec kolonii każde dziecko otrzyma pamiątkowe zdjęcia i filmy z całego pobytu
PROGRAM JĘZYKOWY KOLONII:
- codziennie 1,5 godziny zajęć z lektorami EUREKO w j. angielskim w godzinach do południowych
- zajęcia językowe prowadzone w małych grupach lektorskich w obszarze tematycznym
„SHOW MUST GO ON” – moda, sport, muzyka, kino, teatr.

PROGRAM SPORTOWO-REKREACYJNY:
- Korzystanie z basenu olimpijskiego z wyodrębnionym brodzikiem i jacuzzi ( pod opieką ratownika)
- rekreacja nad pięknym zalewem wodnym,
- na terenie ośrodka korzystamy z boiska do koszykówki, siatkówki,
SPARTAKIADA KOLONIJNA
- SUPER ATRAKCJA, JEDYNA W POLSCE - korzystanie z atrakcji INTERAKTYWNEGO
PARKU ROSENAU!
- wejście do parku linowego DLA DZIECI 1 raz w turnusie
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- wejście do niesamowitego Parku Żywiołów i Ogrodu Wody,
- wejście do interaktywnego parku Stonehendge – jedyny w Polsce !!
- wejście do Jaskini Wilka i Niedźwiedzia
- wejście do sztolni złota, wykopaliska skarbów
- korzystanie latem z…..lodowiska
Zachęcamy do oglądnięcia zdjęć atrakcji na stronie kompleksu hotelowego Chrobry!
PONADTO W PROGRAMIE KOLONII WYCIECZKI:
1.

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

2. Wycieczka do Kopalni Złota ( Złoty Stok) zwiedzanie kopalni złota, płukanie złota, „bicie”
pamiątkowych monet.
3. Piesze wycieczki po okolicy, ścieżki edukacyjne i rekreacyjne Parku Krajobrazowego.

Zapraszamy na sprawdzoną, pełną atrakcji kolonię
z Eureko!
ZAPISY 604-108-511
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