CYPR /EPISKOPI

Promocja First minute!
Zniżka 800
200 PLN do 28.02.2019

 najbardziej słoneczny klimat na Morzu
Śródziemnym

 zakwaterowanie w 3*,

klimatyzowanym hotelu

Wiek: 7–11, 12–17 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy: 05.07-20.07.2019
26.07-10.08.2019
Przedpłata: 2000 PLN

Cena:

5890 PLN

Dopłaty
– transport grupowy ATAS:
pakiet lotniczy Warszawa – Larnaka – Warszawa
– depozyt płatny pierwszego dnia w szkole
Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
Warszawa–Larnaka
Larnaka–Warszawa

1290 PLN
60 EUR
godz. 22.30–02.55
godz. 03.40–06.15

Opłata zawiera
Nauka

20 lekcji w tygodniu
Każda lekcja po 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 15
Test kwaliﬁkacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyﬁkat ukończenia kursu

English in Cyprus – szkoła dysponuje dwoma ośrodkami nauczania na
Cyprze: w miejscowości Limassol dla osób dorosłych oraz w Episkopi dla
młodzieży. Posiada akredytację Cypryjskiego Ministerstwa Edukacji oraz
jest członkiem English Language Associa on of Cyprus. Organizuje kursy
językowe dla młodzieży oraz osób dorosłych od kilkunastu lat. Wszystkie
kursy prowadzone są przez wykwaliﬁkowanych nauczycieli, zespół English
in Cyprus jest profesjonalnie przygotowany do organizacji zajęć w szkole
oraz czasu rekreacyjno-sportowego.
Cypr – gościnna, egzotyczna wyspa położona na przecięciu szlaków łączących Azję, Afrykę i Europę, zwana też wyspą bogini Afrodyty. Charakteryzuje
się najłagodniejszym i najbardziej słonecznym klimatem w basenie Morza
Śródziemnego. Cypr znany jest jako raj na wakacje, a zarazem fantastyczne
miejsce na naukę języka angielskiego – był kolonią brytyjską, dlatego język
angielski jest tam powszechnie używany. Na Cyprze mają co robić zarówno
miłośnicy pięknych plaż, wspaniałych zabytków starożytności, jak i ludzie
aktywni, jeżdżący na rowerach górskich, nurkujący, żeglujący czy uprawiający sport.
Junior Summer Camp – kurs wakacyjny odbywa się w spokojnej miejscowości Episkopi, w odległości 14 kilometrów od centrum Limassol. Lekcje
prowadzone są przez wykwaliﬁkowanych nauczycieli na wszystkich poziomach zaawansowania. Do dyspozycji kursantów pozostają wszelkie
udogodnienia na terenie szkoły i hotelu, np. klimatyzowane sale lekcyjne,
odkryty basen, dyskoteka, WiFi w lobby, pokój gier, codzienny bezpłatny transport na plażę. Po lekcjach organizowany jest ciekawy program
zajęć rekreacyjnych oraz wycieczki, w których aktywnie uczestniczy kadra
szkolna. Szkoła zapewnia nadzór opiekunów 24h. W jednym terminie na
terenie ośrodka przebywa maksymalnie 180 kursantów.
Hotel – kursanci zakwaterowani są w 3* hotelu Episcopiana, położonym
3 minuty spacerem od szkoły. Młodzież jest zakwaterowana w 4-osobowych, klimatyzowanych pokojach z łazienką i balkonem, TV oraz suszarką.

Zakwaterowanie i wyżywienie

Hotel Episcopiana, klimatyzowany pokój 4-os. z łazienką
Śniadanie, lunch, obiadokolacja

Kursy COMFORT

 piaszczyste plaże, starożytne zabytki

Zajęcia pozalekcyjne

Codzienne zajęcia sportowo-rekreacyjne np. aerobic, taniec, piłka nożna, piłka
plażowa, mini olimpiada, zajęcia plastyczne, karaoke, zumba, talent show, quizy, wieczory ﬁlmowe, warsztaty artystyczne, wieczory międzynarodowe.
2 całodniowe wycieczki oraz 2 wycieczki półdniowe podczas pobytu np. Agia Napa,
Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos boat trip, Omodos Mountains Village, Fasouri
Water Park.

Transfer

Transfer szkolny z/na lotnisko w Larnace do miejsca zakwaterowania w dniu przylotu
i wylotu.

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski aż do
powrotu do kraju, zarówno podczas przelotu jak i w czasie całego pobytu. Dodatkowo
opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

kursy.atas.pl
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