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Międzynarodowy obóz językowy  

formie amerykańskiego camp’u z udziałem 

młodzieży angielskiej!! 

Tematyczne obozy z programem Multi Activity 
 

Cena od: 7499 PLN / 2 tygodnie + przelot i program 

polski opiekun 
 

 

 
Terminy wyjazdów grupowych: 
Boreatton Park 30.07-12.08.2023 

 
PGL jest istniejącym od 60 lat, wiodącym organizatorem 

letniego wypoczynku dla dzieci angielskich i 

międzynarodowych w zachodniej Europie. Posiada aż 17 

różnych kampusów w Wielkiej Brytanii, we Francji i 

Hiszpanii. Corocznie organizuje wypoczynek dla ponad 130 

tys. dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat. Głównym 

założeniem obozu jest aktywny program dla uczniów 

brytyjskich, jak również uczestników z całego świata. 

Wyjazd stanowi idealne połączenie nauki języka 

angielskiego z aktywnym wypoczynkiem. Dodatkowym 

plusem jest przebywanie w towarzystwie dzieci i młodzieży 

brytyjskiej, co daje możliwość kontaktu z językiem 

angielskim, również poza lekcjami, podczas posiłków i czasu 

wolnego. Tym, którzy nie chcą uczęszczać na kurs, a wolą 

integrować się z młodzieżą brytyjską oraz szlifować swoje 

umiejętności komunikacyjne, dajemy możliwość wyboru 

obozów tematycznych. Opiekę na obozie sprawuje 

doskonale wyszkolona kadra brytyjska.  

 

Każdy ośrodek dysponuje świetną bazą rekreacyjno-

sportową niezależną od warunków pogodowych. Sale 

sportowe i animacyjne, jak również atrakcje zbudowane na 

terenie ośrodka, dają gwarancję świetnie spędzonego 

czasu, niezależnie od aury.  

 

NAUKA W SZKOLE: 20 lekcji w tygodniu – zajęcia 

językowe organizowane przez szkołę w międzynarodowych 

grupach to kurs dający możliwość aktywnej nauki wraz z 

dziećmi i młodzieżą z całego świata, jak również pracy 

indywidualnej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb 

każdego studenta. Kurs oparty jest na materiałach audio i 

video, wspomagających rozwój w zakresie pisania, czytania, 

mówienia i rozumienia języka angielskiego. Zagadnienia 

poruszane w czasie zajęć dostosowane są do poziomu 

językowego i wieku uczestników. Zajęcia prowadzone są w 

ciekawy sposób. Gry, zabawy, dyskusje, planowanie, 

przygotowywanie i prezentacja własnych materiałów mają 

za zadanie praktyczne wykorzystanie umiejętności 

Wiek: 6-10 lat i 11-18 lat 

Lekcje: grupy międzynarodowe 

Kurs: 22 lekcje w tygodniu 

Zakwaterowanie: Hotel 3*  

Wyzywienie: 3 posiłki dziennie 

Dostępne: WWWyyyjjjaaazzzddd   PPPaaarrreeennnttt   &&&   CCChhhiiilllddd 
 

 

 

 

 

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie  

Wiek: 7-17 lat 

Lekcje: grupy międzynarodowe 

Kurs: 20 lekcji w tygodniu lub brak 

Zakwaterowanie: kampus  

Wyzywienie: 3 posiłki dziennie 

Rodzaj transportu: samolot 

 

 

 

 

 

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie  

HIT !  

Udział dzieci brytyjskich 
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językowych, a poruszane tematy nie odbiegają od 

najważniejszych tematów poruszających dzisiejszą opinię 

społeczną: dylematów ekologicznych, zagadnień 

związanych z mediami, kulturą czy historią. 

 

PROGRAM: Dzieci i młodzież na kursie językowym mają do 

wyboru bogaty program, ponad 20 atrakcji sportowych. 
Przy wyborze zajęć pozalekcyjnych brany jest pod uwagę 
wiek i możliwości fizyczne uczestników. Wieczorami 
wszystkie grupy spotykają się na wspólnym posiłku i 
zajęciach animacyjnych: wieczorkach tematycznych, 
dyskotekach, w kampusowym kinie i sali gier. Ponadto 
organizowana jest 1 półdniowa wycieczka do np. Alton 
Towers i Drayton Manor Park. 
  
PROGRAMY BEZ KURSU JĘZYKOWEGO: 

Jeśli wolisz integrację z dziećmi i młodzieżą brytyjską 
zamiast kursu językowego, proponujemy ekscytujące 
obozy tematyczne realizowane na kampusie. Programy te 
obejmują 6 sesji przedpołudniowych w formie Multi-
activity i 6 popołudni tematycznych oraz nie zawierają 
wycieczek autokarowych. Jest możliwe wybrania 1 tydzień 
obozu językowego i 1 tydzień obozu tematycznego. 
 

 Multi-Activity (7-16 lat 

 
Program ten opiera się na ponad 20-ciu różnych atrakcjach 
sportowych, zarówno lądowych, jak i wodnych, dzięki 
czemu uczestnicy mają szansę odkryć swoje nowe pasje. 
Nie ma czasu na nudę! Kampus proponuje bowiem cały 
szereg ciekawych zajęć sportowych, zręcznościowych, jak i 
gier oraz zabaw - od zjazdów na tyrolce czy wspinaczek po 
ściance, po wycieczki piesze czy rowerowe, spływy 
kajakowe, budowanie tratw... i wiele innych! 
 

 Akademia jazdy konnej, kucyki pony (8-13 lat)  

 
To program dla prawdziwych miłośników koni, nie tylko dla 
osób rozpoczynających przygodę z końmi, ale także 
dla tych, którzy już potrafią jeździć! Nauczysz się pielęgnacji 
i dbania o zwierzęta, a także będziesz na nich jeździć. 
W ciągu 1 tygodnia zapoznasz się ze swoim koniem, 
będziesz się o niego troszczyć jak i na nim ćwiczyć swoje 
umiejętności jeździeckie.   
 
 
 
 

 

Ośrodek Boreatton Park w hrabstwie Shropshire 

 
 

KAMPUS: To największy ośrodek rekreacyjny PGL, który 

posiada aż 97 hektarów i proponuje największą ilość 

obozów tematycznych. Położony jest w północno-

zachodniej części Wielkiej Brytanii w hrabstwie Shropshire 

w regionie West Midlands, niedaleko granicy z Walią. 

Najbliższa, większa miejscowość to Shresburry w 

zachowanym średniowiecznym stylu, która oddalona jest o 

20 km.   

 

Obóz zorganizowany jest w imponującym starodawnym 
dworze z 1857 roku z olbrzymim terenem, tak dużym, 

że 1 tydzień  to za mało aby zobaczyć cały! Ośrodek posiada 
świetne udogodnienia i fantastyczne zaplecze 
do uprawniania wszelakich sportów, także wodnych. 
 
Ośrodek posiada wszystko co możliwe! Świetnie hale 

sportowe z niesamowitą ścianą wspinaczkową, park linowy 

z 5 tyrolkami, gigantyczna kilkumetrowa huśtawka! Poza 

tym: absailing, aeroball, łucznictwo, zajęcia artystyczne, 

rowery górskie, kajaki, quady, biegi na orientację, ogniska, 

mini olimpiady… i wiele innych! 
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ZAKWATEROWANIE: Pokoje wieloosobowe, prosto 

urządzone, z łóżkami piętrowymi. Dzieci 7-10 lat 

zakwaterowane są na kampusie w pokojach 

wieloosobowych (8-16 osób w pokoju).  Łazienki dzielone 

wraz z innymi. Natomiast młodzież 13-17 lat 

zakwaterowana jest w pokojach 4-6 osobowych z 

łazienkami. Dzieci 10-13 lat mogą być zakwaterowane w 

obu rodzajach zakwaterowania w zależności od wybranego 

programu. 

 

Uczestnicy, którzy wybiorą program językowy, mieszkają z 
innymi uczestnikami z tego samego programu. Uczestnicy, 
którzy wybiorą obóz tematyczny bez języka, zakwaterowani 
będą z młodzieżą brytyjską.  
 

WYZYWIENIE:  3 posiłki dziennie. 

TRANSPORT: Wyjazd grupowy z opiekunem samolotem z 

Warszawy. 
  
OPIEKA: Podczas przejazdu dzieci i młodzież są pod 

opieką polskiego opiekuna. Podczas pobytu uczestnicy 
znajdują się pod stałą opieką zagranicznej kadry oraz 
polskiego opiekuna. 
 
CENA: Cena podstawowa to obóz językowy, do obozów 

tematycznych należy doliczyć dopłatę jak poniżej. 

Możliwość połączenia obozu językowego z obozem 

tematycznym z młodzieżą angielską lub 2 różne obozy 

tematyczne bez języka. Wybierz opcję dla siebie! 

 

Rodzaje programów: Boreatton Park 

Obóz językowy 7499 PLN / 2 tygodnie 

Multi Activity +200 PLN / tydzień 

Obóz jazdy konnej +1450 PLN / tydzień 
 
 
CENA OBEJMUJE: 

 Wybrana opcja obozu 

 Zakwaterowanie: 14 noclegów na kampusie 

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie 

 Opieka polskich i brytyjskich wychowawców 

 Transfer z/na lotnisko 

 Ubezpieczenie KL/NNW/NWS/bagaż 

 Certyfikat ukończenia kursu 

 Materiały do nauki 

 Pakiet: zeszyt, długopis, t-shirt, smyczka, torba 
szkolna 

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 
 

DODATKOWO PLATNE: 

 Przelot samolotem: 1390 PLN 

 Program obowiązkowo płatny: 120 GBP 

 Dopłaty do programów tematycznych 

 Możliwe podwyższenie kwot ubezpieczenia wyliczane 
indywidualnie 

 Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji z wyjazdu liczone 
% od wartości umowy bez opłaty w walucie obcej za 
program: 
o KR standardowe 3% 

o KR z rozszerzeniem o zachorowanie na COVID-19 
oraz kwarantannę przed wyjazdem 4,5% 

 Test PCR przed wyjazdem (posiadamy specjalne zniżki 
dla naszych Klientów) oraz po przyjeździe do Anglii jeśli 
będzie wymagany. 

 
 
 

 
 
 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:  

Osoba wyjeżdżająca na kurs powinna zabrać ze sobą paszport, kostium kąpielowy, ubiór sportowy, buty sportowe, krem 
z filtrem, ręcznik, nakrycie głowy, adapter, paszport lub dowód osobisty.   
 
W Wielkiej Brytanii jest o 1 godzinę wcześniej oraz ruch lewostronny. 
Roaming bezpłatny został wycofany. 
 
SUGEROWANE KIESZONKOWE: 100 GBP na 2 tygodnie 
 
Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa nie wolno przywozić komputerów przenośnych, laptopów, notebooków, tabletów, 
gier elektronicznych itd. Telefony komórkowe należy oddać do depozytu w szkole.  Można z nich korzystać 
w określonych godzinach. 


