
Witamy w 

English Camp World 
12 - 25 sierpnia 2017 

Pokochaj angielski i Anglię 
 

Dołącz do nas w pięknym zakątku Anglii i przeżyj coś wyjątkowego. Obóz Świat 
Angielskiego jest teraz otwarty dla uczniów od 11 do 17 lat z całej Europy. Poznaj 

nowych przyjaciół, popraw swój angielski i ciesz się fantastycznym programem obozu 
i wycieczkami. 

Wakacje z językiem 
angielskim 

 
od 12 do 25 sierpnia 2017 

 
dla uczniów od 11 do 17 lat 

 
z całej Europy 
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Czego możesz się spodziewać: 
 

Nam vestibulum dolor quis libero. 

Pellentesque viverra. Ut sed odio. Class aptent taciti sociosqu ad litora 

torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Donec 

porttitor venenatis felis. Vivamus orci. Vestibulum rutrum tincidunt 

ante. 

Integer non sem. Donec enim diam, sagittis at, mattis nec, ultricies 

vitae, diam. Donec euismod turpis et diam. Nunc non nulla. Duis nec 

tortor. Nulla facilisi. In ligula lectus, nonummy nec, pulvinar id, 

pulvinar ac, nisl. Pellentesque purus. Proin tristique tempus turpis. Ut 

id lectus. Nulla facilisi. 

Mauris nonummy turpis id nisl. Fusce sit amet purus. Donec 

commodo, lorem id sodales congue, nulla lacus commodo mi, vel 

volutpat tortor augue id quam. Donec sit amet massa. Fusce at nulla. 

Aenean faucibus odio eget tortor. Pellentesque tellus. Cum sociis 

natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 

ridiculus mus. Etiam nisl elit, venenatis consequat, auctor non, 

sagittis sed, arcu. Sed arcu ipsum, fringilla ac, blandit a, lobortis vel, 

risus. Proin pulvinar malesuada metus. Pellentesque gravida 

fermentum nibh. Sed libero neque, feugiat eget, condimentum eu, 

tempor in, erat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus 

et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque tristique adipiscing 

lacus. 

Aliquam erat volutpat. Pellentesque vel augue. Suspendisse id quam a 

 To, co nas wyróżnia, 
  to nasza pasja w pokazywaniu najpiękniejszych stron Anglii. 

Luksusowy hotel 
 
W czasie obozu zamieszkasz w luksusowym 
hotelu w Yarnfield Park, w hrabstwie 
Staffordshire. To idealna baza wypadowa do 
zwiedzania zabytków i oglądania pięknych 
miejsc środkowej Anglii. 
 
 

Czego możesz się spodziewać: 

 Luksusowego zakwaterowania 

 Dwuosobowych pokoi z łazienką i TV 

 Świeżej pościeli i puszystych 
ręczników 

 Codziennego sprzątania 

 Superszybkiego łącza LAN 

 Sali gimnastycznej 

 Kortów do squasha 

 Odkrytego boiska do piłki nożnej 
oraz boiska do koszykówki 

 Stołów bilardowych 

 Costa Coffee Shop 

 

Smaczne i zdrowe posiłki 
 
Zapraszamy na pyszne i obfite śniadania 
angielskie. Ciesz się szerokim wyborem gorących 
posiłków w porze lunchu i kolacji, w tym świeżym 
barem sałatkowym. Delektuj się smacznym 
ciastem na deser. 
 

Czego możesz oczekiwać: 

 na śniadanie duży wybór płatków 
zbożowych, tosty, dżemy, świeże 
owoce, jajka, bekon, kiełbaski, fasola, 
mleko, soki owocowe 

 na obiad i kolację do wyboru  cztery 
dania gorące, świeże warzywa, sałatki, 
makarony, ryż, ziemniaki, frytki, a także 
dania wegetariańskie 

 wybór smacznych deserów oraz 
pączków, ciastek, ciast i świeżych 
owoców 

 gorące i zimne napoje 

Nauka przez Mówienie 
 
Nasz zespół lektorski poprowadzi obóz Świat 
Angielskiego. Naszą pasją jest pomaganie 
naszym uczniom w lepszym i pewniejszym 
posługiwaniu się językiem angielskim. 
 
 

Czego możesz się spodziewać: 
 

 mówienia po angielsku 24 godziny na 
dobę 

 lekcji angielskiego przez 8 dni 

 tematów ciekawych dla nastolatków 

 dialogów i scenek sytuacyjnych 

 interesujących projektów 

 poprawy w rozumieniu angielskiego 

 wzbogacenia słownictwa 

 poprawy w używaniu struktur 
gramatycznych 

 nieustannych ćwiczeń nad płynnością 
wypowiedzi 

 i dużo zabawy z angielskim 
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To, co najpiękniejsze w Anglii 

 4 wspaniałe wycieczki całodzienne 
 Wycieczka do Londynu połączona ze zwiedzaniem Westminsteru, oraz dodatkowy czas 

na zakupy i samodzielne odkrywanie miasta 

 Zwiedzanie miasta i średniowiecznego zamku  w Warwick  

 Spływ kajakiem po malowniczej rzece Severn od Bridgnorth do Arley i powrotna 

podróż zabytkową koleją parową 

 Najbardziej spektakularny park rozrywki w Anglii, "Alton Towers", z jego 9 kolejkami 
górskimi, pływaniem łódką i mnóstwem zabawy! 

 5 wspaniałych wycieczek 
 Ścigaj się jak Lewis Hamilton – wyścigi  drużynowe na gokartach  

 Park wodny ze zjeżdżalniami, basenami i falami 

 Skoki na 120 trampolinach 

 Monkey Forest – zaprzyjaźnij się z jedną z 140 oswojonych i przyjaznych małp, dowiedz 
się, jak żyją, i obserwuj jak się bawią i jedzą 

 Przygoda na wysokości - wspinanie, balansowanie, kołysanie się na linach i o wiele 
więcej! 

Atrakcje w samym w obozie 
 Konkurs pieczenia ciasta - kto upiecze najsmaczniejsze ciasto? 

 Kasyno - naucz się, jak grać w pokera, ruletkę i black jacka 

 Pieczenie na grillu - Gry planszowe - Zapasy Sumo 

 wieczorem odnowa biologiczna  lub projekcja filmu 

 Człowiek w Świecie Zwierząt - bliskie spotkania ze zwierzętami  

 Piłka nożna - Koszykówka - Krykiet - Squash - Badminton i o wiele więcej! 

Obóz Świat Angielskiego -  Pakiet All Inclusive 
 

Cena obozu za studenta: £ 1,400 
 

Obejmuje to: przejazd do obozu i z powrotem na lotnisko w Manchesterze (ceny lotu nie są 
wliczone) -Zakwaterowanie  w luksusowych dwuosobowych pokojach hotelowych - wszystkie 

posiłki - napoje –lekcje angielskiego  - 24-godzinna opieka - wszystkie wycieczki oraz bilety 
wstępu - wszystkie gry i zabawy w obozie - oraz certyfikat końcowy 

Zarezerwuj już dziś na 
www.englishcampworld.com 

lub zadzwoń do nas: +44 752 3297495 

Program pełen wrażeń 
 W czasie obozu Świat Angielskiego kładziemy ogromny nacisk na ciekawe wycieczki. Znajdziemy coś dla każdego 

ucznia, a wszystko zawarte jest w cenie obozu – żadnych dodatkowych kosztów! 

http://www.englishcampworld.com/


 

 

 The best English holiday ever! 

 

lorem ipsum 


