ALL IN ENGLISH
ENGLISH CAMP - GOZO

Zostało
10
wolnych
miejsc!
Obóz dla nastolatków w j ę zyku angielskim.

ę radości należącą do archipelagu Wysp
Maltańskich. Angielski jest tam jednym z dwóch języków
urzędowych, dzięki czemu jest to idealne miejsce na doskonalenie
swoich umiejętności lingwistycznych.

Zapraszamy na Gozo, wysp

ńskie zostały uznane trzecim najbezpieczniejszym
państwem świata (wg rankingu The Wall Street Journal z sierpnia
Wyspy Malta

2015).

Codzienne obcowanie z językiem, wycieczki prowadzone przez
lokalnych przewodników oraz praktyczne zajęcia spowodują, że nie
będziecie chcieli … przestać mówić po angielsku ;)
Natomiast wspaniała atmosfera, piękne widoki i urok niezwykłego
Gozo sprawią, że nie będziecie chcieli wracać!
Ka ż dy nastolatek/ka b ę dzie zachwycony/a!
Zapraszamy!
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PROGRAM:
1 dzień
Wylot na Maltę z Krakowa o godzinie 20.00, transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania na
Gozo.
2 – 7 dzień
Podczas wyjazdu codziennie czekają nas atrakcje. Będzie zwiedzanie, wypoczynek i
wszechobecny język angielski.
Podczas całego wyjazdu będzie z nami Native Speaker!
Podczas wyjazdu porozumiewamy się tylko w języku angielskim.
Zwiedzanie Gozo z lokalnym przewodnikiem (Dwejra, Victoria, Xlendi Bay),
„English” Jeep Tour Safari,
Rejs na Comino, trzecią co do wielkości wyspę położoną pomiędzy Maltą i Gozo. Tam czeka nas
plażowanie na słynnej „Błękitnej Lagunie”!,
Lekcja nurkowania w najpiękniejszych miejscach na Gozo (oczywiście z trenerem
angielskojęzycznym ;)
Całodzienna wycieczka na Maltę: Valetta, Mdina, Golden Bay,
Zajęcia wieczorne – quizy i gry językowe, karaoke, seanse filmowe i wiele innych atrakcji,
Lekcja gotowania maltańskich przysmaków in english,
Gry terenowe,
8 dzień
Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot o godzinie 16:55. Przylot do Krakowa o godzinie
19:35.
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Dodatkowo:
korzystanie z basenu, jacuzzi, plażowanie
Cena zawiera:
Noclegi w klimatycznych farmhouse na Gozo, pokoje dwu, trzy i czteroosobowe z łazienkami, do dyspozycji
basen
Ubezpieczenie (KL, NNW, BP)
Wycieczki prowadzone w języku angielskim z lokalnymi przewodnikami
Lekcję nurkowania
Transfer z/do lotniska komfortowym busem
Degustację lokalnych przysmaków
Zajęcia językowe z Native Speakerem
Jeep Safari po Gozo
Śniadania i obiadokolację
Warsztat kulinarny
Rejs i całodzienny relaks na Wyspie Comino
Rezerwację biletu lotniczego
Cena nie zawiera:
Biletu lotniczego, kieszonkowego

Cena:
2250 zł + 70 €
TERMIN: 20.10.2018 - 27.10.2018

www.lemonandlime.pl

