
Zaprzyjaźnij się z językiem
Półkolonie i obozy językowe w Angielskim Folwarku 



Drodzy Rodzice i Przyjaciele
naszej szkoły, 

Mam wielką przyjemność zaprosić Was do nowatorskiego
centrum językowego otwartego w Kamionce w pobliżu Warszawy,

bo oddalonego zaledwie 20 min od naszej szkoły,
w zielonej ostoi rezerwatu przyrody.

Stworzyliśmy kursy prowadzone jedynie w języku angielskim,
zintegrowane z aktywnościami sportowymi, zabawami językowymi

na świeżym powietrzu, a także w czasie posiłków. 



Nasze półkolonie,
kolonie i obozy to:

• Nacisk na komunikowanie się tylko 
   w języku angielskim przez 24h.
• Opieka mentorów językowych i opiekunów.
• Wspaniały obiekt noclegowy z bardzo
   atrakcyjną architekturą i wyjątkowym stylem.
• Bogate zaplecze obiektu zapewniające
   atrakcje sportowe oraz wypoczynkowe
   np. sauna, solanka, rowery, woda, las.
• Możliwość zapewnienia dojazdu.

Tutaj dajemy szansę naszym uczniom
na zaprzyjaźnienie się z językiem angielskim
oraz rozwinięcie i rozbudowanie umiejętności
językowych. Miejsce jest wyjątkowo malownicze
i bogate w atrakcje turystyczne pozwalające
na aktywne zaangażowanie wszystkich
uczestników półkolonii i obozów.



Angielski folwark
to nie tylko nauka...

Tylko tutaj uczestnik może doświadczyć bliskości
z piękną przyrodą otaczającą Folwark.

To piękno buduje:
• Dolina środkowej Rawki Obszaru Chronionego
Krajobrazu,
• Dąbrowa Radziejowska,
• rezerwat przyrody Skulskie Dęby,
• Stawy Borki, Stawy Gnojna.

Wszystko to jest częścią Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego, gdzie możemy obcować
z żurawiami, czaplą białą, zimorodkiem,
bobrami, łosiami i całą plejadą pięknych zwierząt.



Zobacz jak fajnie
spędzamy czas

Tak, my też lubimy trochę poszaleć. Biorąc udział
w Folwarku możesz:

• uczestniczyć w wyprawach do pięknych
okolicznych lasów i nad wodę,
• zobaczyć galerię Figur Stalowych w Pruszkowie,
• pojechać do parku wodnego Suntago,
• zaszaleć na torze wyścigowym Driveland,
• spotkać malarzy w plenerze w Pałacu
w Radziejowicach,
• obejrzeć galerię na Płocie.

Przykładowe relacje z zajęć i aktywności
podczas turnusów można śledzić na Facebooku. 



Bogata oferta
pobytowa zawiera:

• rowery i trasy rowerowe wśród łąk i lasów,
   z dala od zgiełku miast,
• własna plaża z boiskiem do siatkówki plażowej,
• świeże posiłki przygotowywane na miejscu
   w naszej kuchni,
• bezpośredni dostęp do lasu i wody,
• safari land-roverami przez las, wzdłuż jezior,
   a także do winnicy,
• kontakt z przyrodą dzięki bliskości Ostoi Ptaków,
   gdzie rzeczywiście można obserwować miejsce
   pobytu zimorodka i żurawia, czapli białej, orła bielika,
   a także zobaczyć, jak bobry budują tamy,
• ogniska, hamaki i plac zabaw,
• altany sąsiadujące z paśnikiem saren
   i żeremia bobrów...
 ... i wiele innych atrakcji, których jest mnóstwo.



Kolonie Letniew Folwarku Angielskim Kolonie to całodniowe zajęcia dla dzieci
i młodzieży w wieku 5-15 lat. Organizujemy je
przez 4 tygodnie wakacji w trwającychod poniedziałku do piątku turnusach:

04.07 - 08.07 2022
11.07 - 15.07 2022
18.07 - 22.07 2022
25.07 - 29.07 2022

9:00 – 10:00 – śniadanie10:00 – 12:00 – zabawy i wycieczki12:00 – 13:00 – zabawy i wycieczki13:00 – 15:00 – lunch15:00 – 17:00 – zabawy i wycieczki

Ramowy plan dnia



Każdego dnia zajęcia zaczynamy
od godziny 09:00 do 17:00.
Stawiamy na:

• rozwój i kreatywność• unikalną atmosferę• wyjątkowe miejsce• sprawdzeni Native Speakerzy
• 3 pyszne posiłki na miejscuA to wszystko na łonie natury

i z językiem angielskimprzez cały czas. 

Na co dzień prowadzimy szkołę

języka angielskiego English Bay.

Zajęcia prowadzone są przez 

wykwalifikowaną kadrę w pięknej,

zielonej przestrzeni Folwarku

Angielskiego z wydzieloną

przestrzenią do spożywania

posiłków, z ogrodem i placem zabaw.

Jesteśmy doświadczonym

organizatorem. 



CENNIK

Dla rodzeństw i uczestników, którzy zapiszą się
na 2 turnusy przygotowaliśmy zniżki.

1550zł/osza turnus
1450zł/osza turnus

1450zł/osza turnus
1400zł/osza turnus

1 turnus 2 turnusy
1 dziecko

Rodzeństwo
(dwoje dzieci)



Chcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń lub napisz. Odpowiemy na wszystkie pytania.

881 008 221
kontakt@angielskifolwark.pl


