rezerwacje@mirasol.pl

Obóz językowy - angielski - Jastrzębia Góra - oferta nr
3096
Wiek

15-19 lat

Ilość dni

14

Miejscowość

Jastrzębia Góra

Tematyka

angielski

Wyżywienie

all inclusive

Terminy wyjazdu:
Cena za osobę
1799.00 zł

Ośrodek
Zakwaterowanie Wypoczynkowy
Klif

Szczegóły oferty
Program jezykowy:
40 godzin zajęć językowych (codzienne zajęcia ranne i popołudniowe warsztaty językowe)
warsztaty językowe - konwersacje, symulacje językowe, kręgi tematyczne,
ciekawe materiały dydaktyczne i pomoce audiowizualne,
autorski system do nauki słówek LEKTOR Vocabulary Training,
doświadczeni lektorzy, również native speakers,
wszystkie poziomy zaawansowania oprócz zupełnie początkującego,
certyfikat.
Program rekreacyjny:
Całodniowa wycieczka do Trójmiasta z przewodnikiem, w programie Gdynia- spacer po porcie, wejście na okręt
"Błyskawica", Gdańsk- zwiedzanie gdańskiej starówki z przewodnikiem m.in spacer Długim Targiem, ul. Długą,
słynna fontanna Neptuna, Dwór Artusa
Piesza wycieczka plażą do latarni w Rozewiu
Zajęcia sportowe i rekreacyjne kąpiele w morzu, siatkówka, piłka nożna plażowa, koszykówka, tenis stołowy
Piesze wycieczki po okolicy,
Zajęcia wieczorne quizy i gry językowe, atrakcyjne konkursy, dyskoteki,
Zajęcia tematyczne: plastyczne, muzyczne, aktorskie, terenowy bieg z językiem,
Ognisko z pieczeniem kiełbasek,
Pamiątkowe zdjęcia dla każdego uczestnika - dostęp do dysku
Dodatkowy program fakultatywny:
Kurs fitness
Treningi z instruktorem fitnessu, 8 h podczas turnusu, m.in. modelowanie sylwetki, ćwiczenia wzmacniające i
koordynacyjne, stretching, taśmy, drabinki koordynacyjne, porady dietetyczne. Koszt kursu: 180zł
Warsztaty: Studio Urody
Zajęcia i warsztaty o modzie, makijażu, dbaniu o urodę i pielęgnacji ciała, stóp, paznokci - 8 h podczas turnusu. W
programie m.in.: makijaż na dzień, na wieczór, na imprezę; odlotowe paznokcie, manicure; nowe trendy w kosmetyce,
kosmetyka naturalna; dobór stroju do cery, figury, na co dzień lub na specjalne okazje, stylizacje, trendy w modzie. Koszt
kursu: 180zł
Fakultatywna wycieczka do Aquaparku w Redzie i do Sopotu
3-godzinny pobyt w nowym, pełnym niespodzianek Aquaparku w Redzie, korzystanie z wszystkich atrakcji: zjeżdżalnia
przez akwarium z prawdziwymi rekinami, river expedition, zatoka piratów, castle pool, family slide (48 m), basen z faląwave pool, jaccuzi volcano, zielona wioska. Następnie przejazd do Sopotu: przejście na molo, spacer po Monciakunajsłynniejszym deptaku, oglądanie Krzywego Domku. Koszt wycieczki: 170 zł
Fakultatywna wycieczka do Parku Trampolin JUMPCITY w Rumi i do Sopotu
wyjazd do Parku Trampolin w Rumi z ponad 2000m2 trampolin! Do dyspozycji mnóstwo atrakcji: olbrzymi basen z gąbkami,
trampolina sportowa Super-Quad o powierzchni blisko 20m2, ścieżki akrobatyczne, trampoliny z koszami, arena do zbijaka,
strefa gladiatorów i Ninja Box, czyli tor przeszkód nad basenem z gąbkami, wszystko pod opieką instruktorów i
animatorów. Następnie przejazd do Sopotu: przejście na molo, spacer po Monciaku - najsłynniejszym deptaku, oglądanie
Krzywego Domku. Koszt wycieczki: 170 zł
Uwaga: można wziąć udział w jednym z kursów i jednej z wycieczek
Zakwaterowanie:

Ośrodek Klif położony jest w centrum Jastrzębiej Góry- atrakcyjnej miejscowości nadmorskiej, ośrodek znajduje się w
pasie nadmorskim, ok 200 m od morza, otoczony jest zielenią i ładnym parkiem. Ośrodek zapewnia:
pełne wyżywienie - 3 posiłki,
pokoje 2-4 -osobowe lub studio 2+3 i 2+4 z łazienkami i balkonami,
w ośrodku do dyspozycji: sale dydaktyczne, sala dyskotekowa, świetlica, boiska.
Dojazd:
Wrocław, Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań.
Cena obejmuje ponadto: opiekę pedagogiczną i medyczną, wszystkie wstępy, ubezpieczenie NNW

Jak rezerwować
Aby wstępnie zarezerwować wyjazd, Klient powinien:
-podać w wyszukiwarce parametry obozu/kolonii, którymi jest zainteresowany (np. kraj, miasto, tematykę wyjazdu, wiek
itp.) i kliknąć Wyszukaj oferty
-po wyświetleniu wyników wyszukiwania przeczytać opisy wyjazdów, wybrać jeden z nich i kliknąć Przejdź do rezerwacji,
gdzie znajduje się Formularz rezerwacyjny
-wypełnić Formularz rezerwacyjny, w którym należy podać prawidłowe dane osobowe uczestników wyjazdu, niezbędne
do dokonania rezerwacji
-po wprowadzeniu danych zaakceptować Regulamin i Warunki uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej
(znajdujące się przy opisie oferty) i kliknąć Wyślij
Kolejne kroki:
- po potwierdzeniu telefonicznym i mailowym przezKonsultanta mirasol.pl dostępności miejsc i otrzymaniu mailem
Potwierdzenia rezerwacji, należy wpłacić wymaganą zaliczkę lub całą kwotę za wyjazd
- w momencie dokonania wpłaty zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za
pośrednictwem Agenta (mirasol.pl) i jest to równoznaczne z akceptacją przez KlientaUmowy i Warunków Uczestnictwa
Organizatora.
- w ustalonym przez Organizatora terminie Klient zobowiązany jest dowpłacenia pełnej opłaty za wyjazd oraz do
dostarczenia wymaganych przez Organizatora dokumentów
-po przesłaniu pełnej wpłaty i dokumentów Klient otrzyma drogą mailową dokumenty podróżne (skierowanie),
które zawierają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej oraz dojazdu i są podstawą przyjęcia
uczestnika na obóz / kolonię.

