
                                                                                                                

 

 

Atrakcyjne kolonie z programem językowym 

JASTRZĘBIA GÓRA 

SZWECJA – Karlskrona i Kalmar 

28.06.2022 – 12.07.2022 

Cena: 2260 PLN 

Wycieczka promowa do Szwecji – 

śladami Wikingów 

 

Przedział wiekowy uczestników: 7-17 lat  

Organizatorzy zapewniają: 

✓ 40 godzinny kurs języka angielskiego    

zakończony uzyskaniem certyfikatu  

✓ Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną 

kadręw miłej kameralnej atmosferze w oparciu 

o program poparty ponad 

DWUDZIESTOPIECIĄLETNIM 

doświadczeniem  

Przy sprzyjających warunkach pogodowych 

zajęcia odbywają się w plenerze co pozwala na 

stworzenie "naturalnego" środowiska 

posługiwania się językiem odbiegającego od 

standardowych kursów języka angielskiego 

 

✓ Wycieczkę promem Stena Line do Szwecji –

program Karlskrona i Kalmar.                                 

 

2 noclegi                  

w kabinie 4os. 

Comfort Class   

z łazienką           

(bez okna) 

 

      

Całodzienna wycieczka autokarowa z 

przewodnikiem. Śniadanie  w formie bufetu oraz 

Food City - danie dnia po powrocie na prom. 

✓ Wycieczkę całodniową do Trójmiasta  

✓ Ubezpieczenie NNW i KL. 

✓ Opiekę medyczną, wychowawczą oraz ratownika 

morskiego  

✓ Wypoczynek  na słonecznej i piaszczystej plaży, 

ognisko, dyskoteki,  

✓ Tradycyjne gry i zajęcia prowadzone na koloniach 

w krajach obszaru anglojęzycznego: dzień brytyjski                       

i amerykański, pogoń za flagą, poszukiwanie skarbu, 

The Challenge,  scavenger hunt itp. 

✓ Przejazd uczestników koleją z dworca PKP 

Katowice-Władysławowo oraz Gdynia - Katowice, 

transfery autokarem Władysławowo – Jastrzębia 

Góra oraz Jastrzębia Góra - Gdynia 

✓ Całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie –

śniadania i kolacje w formie bufetu) w stołówce 

znajdującej się w pensjonacie w trakcie pobytu w 

Jastrzębiej Górze 

                                                              

Jastrzębia Góra, przepiękny pensjonat                 

„Przy Plaży”: na bezpiecznym, ogrodzonym terenie 

, 

✓ 150 m od szerokiej plaży z łagodnym 

zejściem. 

✓ Komfortowe pokoje 4-6 osobowe z pełnymi 

węzłami sanitarnymi  ( toalety i prysznice). 

✓ Do dyspozycji uczestników boisko do 

siatkówki, koszykówki,  piłki nożnej,  stół   do 

ping-ponga, piłkarzyki, grill, miejsce  na 

ognisko, sprzęt audio i DVD, świetlica, sala 

dyskotekowa. 

 

WAŻNE INFORMACJE  

   Wszyscy uczestnicy muszą posiadać ważny paszport lub 

dowód osobisty ( również tymczasowy).  

Sugerowane kieszonkowe na wycieczkę do Szwecji 100-200 

SEK 

         W cenę wliczono opłatę na poczet Turystycznego 

Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 10PLN. 

 



  

Cena nie zawiera obligatoryjnej opłaty w wysokości  

800 SEK  (płatnej w biurze organizatora) stanowiącej 

koszt całodniowej wycieczki autokarowej w Szwecji 

                             

Program szczegółowy : 

 

✓ 28.06.2022 - Wyjazd z dworca PKP          

w Katowicach w godzinach  

wieczornych 

✓ 29.06 - przyjazd do Władysławowa, 

transfer autokarem do Jastrzębiej Góry, 

✓ 29.06 - 10.07 rozpoczęcie pobytu, 

realizacja programu j.w. 

✓ 10.07. po kolacji, przejazd do Gdyni, 

transfer na promowisko Stena Line, 

wypłynięcie z portu, 

✓ 11.07- Śniadanie na promie, 

dopłynięcie do Karlskrony. Jeden dzień 

na poznanie różnorodności Szwecji – 

od prehistorycznych i historycznych 

zabytków, poprzez archipelag 

szkierowy po współczesne miasta. W 

trakcie wycieczki odwiedzamy m.in.: 

✓ punkt widokowy na Bryggareberget              

z widokiem na miasto; 

✓ Nabrzeże Królewskie z Bastionem 

Aurora i widokiem na port wojenny 

✓ Targ rybny oraz dzielnicę 

Björkholmen; 

✓ Muzeum Marynistyczne w Karlskronie 

✓ Popołudniu przejazd do Kalmaru, 

zwiedzanie miasta 

✓ Zwiedzanie centrum na wyspie 

Kvarnholmen, katedra, dawne Stare 

Miasto, dziedzińce i wały obronne 

✓ Przejazd przez Most Olandzki na 

Olandię, widoki na Cieśninę Kalmarską 

✓ Powrót na prom, posiłek dnia. 

Wypłynięcie promu z Karlskrony. 

✓ 12.07. zejście na ląd w Gdyni, 

śniadanie,  wyjazd z dworca PKP do 

Katowic  

    

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do skorzystania z   

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z 

imprezy turystycznej. 

Szczegóły w biurze organizatora. 

          

  

 

 

           Informacje i zapisy: 

    Firma Edukacyjna Angmen,  

    Zabrze 

    Ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1 

             Tel. 513 104 883 

             zabrze@angmen.com.pl 

            

 

                        Międzynarodowa Szkoła Podstawowa 

                        w Zabrzu, 

                        International Primary  School in Zabrze 

    Ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1, 

                         Tel. 508 606 633       

                        sekretariat@miedzynarodowaszkola.eu 

  

 

                          

                                                                            

 


