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ДИТЯЧИЙ МОВНИЙ ТАБІР В ПОЛЬЩІ 2020 
 

Канікули з користю – це не фантастика, а реальність! Літній мовний дитячий табір в 

Польщі пропонує не тільки відпочинок і оздоровлення серед чарівної природи, а й плідне 

вивчення необхідної в усіх сферах життя мови. 

ENGLISH &POLISH – будь-яку мову засвоїти набагато легше, спілкуючись з її носієм. 

Наші викладачі англійської та польської мови є native speakers та кваліфікованими спеціалістами. 

Табір в Татрах Fayno Camp Zakopane прекрасно підійде для цілеспрямованих дітей і 

молоді від 7 до 17 років, які планують розвивати свої можливості та лідерські якості для 

досягнення успіху в майбутньому. 

Зміна в такому таборі – це відпочинок, де діти забувають про існування гаджетів: 

 продумані фізичні навантаження; 

 захоплюючі квести; 

 творчі лабораторії за інтересами; 

 нові знайомства і тільки приємні емоції. 

Локація табору – містечко Закопане (Польща), розташоване в Татранському 

національному парку. . 

Вибирайте для своїх дітей краще – європейський сервіс та корисний відпочинок серед 

мальовничої природи! 

 

Дати 

заїздів 

Кількість 

днів 

Раннє 

бронювання до 

01.03.2020 

Раннє 

бронюваннядо 

01.05.2020 

Звичайна ціна 

1

. 

15.06.2020 – 

24.06.2020 

475€  495€  539€  

2

. 

26.06.2020 – 

07.07.2020 

 535€ 555€  605€  

3

. 

09.07.2020 – 

20.07.2020 

 535€ 555€  605€  

4

. 

22.07.2020 – 

02.08.2020 

 535€ 555€  605€  

5

. 

04.08.2020 – 

13.08.2020 

 475€  495€  539€ 

 

 

 

 

     

 

У вартість входить: 

 розміщення в 3, 4-місних номерах в готелі Закопане DW «HALNY»; 

 5-разове харчування: сніданок, обід, підвечірок, вечеря та друга вечеря; 

 трансфер Перемишль – Закопане – Перемишль; 

 організація розмовних занять англійською чи польською мовами з native speakers; 

 піші екскурсії по головній вулиці Закопане – Крупувки; 

 похід на Морське Око та підйом на гору Губалувку; 

 автобусна екскурсія в м. Краків; 
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 відвідання критого басейну та Аквапарку; 

 вхідні квитки та рекреаційні збори по програмі; 

 страхування; 

 фірмові аксесуари Fayno Camp (футболка, силіконові браслети, канцелярія…); 

 фото звіт у Facebook, регулярні оновлення у Instgram; 

 проїзд автобусом по всьому маршруту. 

 

У вартість не входить: 
 Залізн. пакет. Проїзд на поїзді із супроводом вожатих + їжа в дорогу оплачується 

додатково; 

 Відвідання Парку Розваг «ENERGYLANDIA» (факультативно) вартість 50 євро з особи 

 Трансфер організований з супроводом працівників табору. 

 Виїзд в табір здійснюється організованими групами у супроводі працівників табору 

потягом Інтерсіті Київ – Пшемисль (Польща) – Київ – 9 годин час в дорозі, орієнтовна 

вартість в обидві сторони 1 700 грн. 

 Львів-Пшемисль (Польща) – Львів – 2 години час в дорозі, орієнтовна вартість в обидві 

сторони 1 000 грн. 

 Трансфер Пшемисль (Польща) – табір Закопане – Пшемисль (Польща) включено у 

вартість путівки. Трансфер здійснюється комфортабельним автобусом єврокласу. 

Тривалість переїзду 4 години. 

 Трансфер у супроводі вожатих здійснюється з наступних міст: Київ, Львів, Дніпро, 

Харків та Одеса. 

 

Бронювання та запитання: 

zaplatiandleti@gmail.com 

тел: +38 067 506 99 92 

тел: +38 097 483 68 38 

тел: 044 257 01 27 
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