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Hiszpański obóz  
w Polsce „EL ESPAÑOL”

19.08.2021–29.08.2021 
Cena: 

Zapraszamy na tegoroczny obóz języka hiszpańskiego w Polsce „EL ESPAÑOL”.  
Gwarantujemy niezapomniane 10 dni wakacyjnej przygody w świecie  
języka angielskiego! (HONORUJEMY BONY WAKACYJNE!)

College Językowy

ul. Bereniki 99
80-299 Gdańsk

+48 798 120 312
collegejezykowy.pl
kontakt@collegejezykowy.pl
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Zapewnij swojemu dziecku 10 dni zabawy z rówieśnikami podczas, których 
będzie otoczone językiem hiszpańskim. Kreatywne zajęcia i liczne atrakcje  
nie pozwolą mu na nudę, a ciągły kontakt z hiszpańskim – który będzie  
traktowany jako „język docelowy” obozu – umożliwi mu uzyskanie pewności 
językowej oraz szybki postęp w nauce.

Program obozu jest ciekawy i różnorodny. Zajęcia będą prowadzone w formie 
zabaw, konkursów, quizów i warsztatów tematycznych. Będą one związane  
z tematyką państw hispanojęzycznych – dzięki czemu uczestnik będzie przy-
swajać wartościową wiedzę w kreatywny sposób.

Dodatkowo, aby przybliżyć Państwa dziecku jeszcze bardziej świat języka hiszpań
skiego, przewidziana jest prelekcja o półrocznej podróży po Ameryce Południowej, 
wspólne gotowanie paelli z zawodowym kucharzem, a także robienie Argentyńskiego 
grilla „parrilla”.

Obóz odbędzie się w ośrodku noclegowym Klubu Muzycznego Bogart znajdu-
jącego się w miejscowości Gomunice (położonej 2h od Warszawy oraz 1g od 
Łodzi). Miejsce noclegu gwarantuje Państwa dziecku aktywny wypoczynek 
blisko natury – znajduje się zaledwie 200 m metrów od lasu. W programie 
przewidziane są podchody, całodniowa wycieczka do Łodzi i wizyta w ZOO, 
centralnym muzeum włókiennictwa oraz spacer, a także wycieczka do aqua-
parku „Solpark”. Dodatkowo, dla chętnych, organizowana jest wycieczka  
fakultatywna do parku linowego połączona ze spacerem po Częstochowie 

Wyposażenie Bogartu umożliwia prowadzenie zajęć z wykorzy staniem naj-
lepszej jakości sprzętu: duży ekran do zajęć, nagłośnienie, w pełni wyposażona 
kuchnia umożliwiająca zrobienie prawdziwych hiszpańskich dań, miejsce na 
ognisko i na grilla. Dzięki takiemu zapleczu doświadczenie Państwa dziecka 
będzie jeszcze bardziej pełne radości!

1750 zł
1600 zł – cena dla uczniów CJ
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 – ciekawy i różnorodny program
 – ciągły kontakt z językiem hiszpańskim
 – ilość lekcji w ciągu 10 dni odpowiadająca jednemu semestrowi zajęć w roku 

szkolnym
 – nauka języka przez zabawę, konkursy, quizy i warsztaty tematyczne
 – wiedza o państwach hispanojęzycznych przyswojona w łatwy i przyjemny 

sposób dzięki kreatywnym i ciekawym zajęciom
 – zdrowie i ruch – wybierając nasz obóz mają Państwo gwarancję, że Wasze 

dziecko, dzięki bogatej ofercie zajęć rekreacyjnych, spędzi aktywnie ten czas
 – miejsce pobytu z fantastyczną infrastrukturą położone w otoczeniu natury
 – dyplom ukończenia obozu
 – prezent od CJ dla każdego z uczestników

Dlaczego obóz  
języka hiszpańskiego 
z Collegem Językowym?

Harmonogram

Dodatkowo, w zależności od pogody, w wybrane dni odbędą się wycieczki fakultatywne. *

8:00–8:30 8:00–8:30 13:15–15:15 17:45–18:30 22:00

Pobudka Warsztaty 
tematyczne

Obiad i siesta 
poobiednia

Kolacja Cisza nocna

Śniadanie
Zajęcia 

rekreacyjne

Zajęcia 
– gry, zabawy, 

konkursy i quizy 
tematyczne

Zajęcia 
rekreacyjne

8:30–9:15 11:15–13:15 15:15–17:45 18:30–20:30

 – 10 noclegów w Ośrodku Wczasowym Bogart
 – śniadanie, obiad i kolację każdego dnia
 – obiad i kolację w dniu przyjazdu oraz śniadanie w dniu wyjazdu
 – ubezpieczenie NNW
 – całodniowa wycieczka do Łodzi (wizyta w ZOO i centralnym muzeum  

włókiennictwa)
 – wycieczka do parku wodnego Solpark
 – argentyński grill „parrilla”
 – gotowanie hiszpańskiej paelli z kucharzem

 – wycieczka do parku linowego i spacer po Częstochowie (65zł)

Cena zawiera

* Wycieczki fakultatywne


