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roku. Dlatego wiemy, jak zapewnić dzieciom
i młodzieży pełne wrażeń, bezpieczne wakacje. 
Jesteśmy największym w kraju organiza-
torem obozów i kolonii językowych. Od paru 
lat organizujemy też obozy sportowe i kolo- 
nie tematyczne. Co roku proponujemy turnusy 

w atrakcyjnych miejscowościach nad morzem 
i w górach.

Organizujemy obozy i kolonie językowe od 1990
Jako szkoła języków specjalizujemy się w wyja- 
zdach językowych, dlatego zapewniamy bardzo 
dobry poziom zajęć, które prowadzą doświa- 
dczeni lektorzy naszej szkoły, także native 
speakers. Podczas zajęć stosujemy 
metodę komunikacyjną, sprzyjającą 
przełamywaniu barier w mówieniu, na
co nie ma zwykle czasu podczas nauki
w szkołach i na tradycyjnych kursach. 
Zapewniamy codzienny kontakt z języ- 
kiem podczas rannych zajęć i w czasie 
popołudniowych warsztatów językowych. 
Uczymy w małych, 10-13 osobowych grupach, 
co umożliwia uzyskanie szybkich postępów
w krótkim czasie. Podczas trwania kolonii i obozów 
dzieci i młodzież korzystają z naszego autorskiego systemu do 
nauki słówek LEKTOR Vocabulary Training.

do 28.02.2016

Pozostały czas przeznaczamy na urozmaicony program turystycz- 
ny i sportowy, dostosowany do wieku i zainteresowań uczestni- 
ków. Organizujemy wycieczki w ciekawe dla danego regionu 
miejsca, a także za granicę: do Niemiec, na Słowację, do Austrii. 
W ramach opłaty zapewniamy także wiele zajęć sportowych: 
koszykówkę, siatkówkę, pływanie na basenie, rowery, tenis 
ziemny, tenis stołowy, siłownię, aerobic, saunę. Codziennie 
organizujemy popołudniowe lub wieczorne konkursy, spotkania, 
dyskoteki. Bez względu na warunki pogodowe młodzież i dzieci 
nie mają szansy się nudzić. Fakultatywnie można wziąć także 
udział w kursach windsurfingu, tenisa, wspinaczki, nurkowania.



Na obozie młodzież jest pod opieką wychowawców i lektorów. 
LEKTOR zapewnia ponadto na okres pobytu ubezpieczenie NNW.

LEKTOR Travel sp. z o.o.

LEKTOR istnieje na rynku językowym i turystycznym od 1990 roku
i jest jedną z największych szkól językowych w Polsce oraz organiza-
torem turystyki.

kolonie i obozy językowe w kraju
obozy sportowe i kolonie tematyczne
wyjazdy na kursy do szkół językowych za granicą

www.jezykowe.eu,www.lektor.com.pl
www.obozy-jezykowe.pl
e-mail: biuro@lektor.com.pl
nr konta: 33 1600 1462 1844 5031 3000 0001 

LEKTOR posiada zezwolenie na świadczenie usług turystycznych 
(610/04) oraz gwarancje ubezpieczeniowe przewidziane ustawą
o usługach turystycznych.

Zapewniamy dojazd pod opieką wychowawców z większości 
dużych miast w Polsce. Są to Wrocław, Warszawa, Kraków, 
Katowice, Opole, Poznań. Szczegółowe informacje odnośnie 
dokładnej pory przejazdów znajdują się na naszych stronach 
www.lektor.com.pl, www.jezykowe.eu oraz www.obozy-jezykowe.pl



03.07 - 16.07.16

17.07 - 30.07.16

31.07 - 13.08.16

Chętnym proponujemy naukę tenisa z instrukto- 
rem, 8 godzin podczas turnusu.

Chętnym proponujemy naukę windsurfingu z 
instruktorem, 8 godzin podczas turnusu, zajęcia 
na jeziorze Resko w Dźwirzynie, opłata zawiera 
także wypożyczenie sprzętu, bez pianki.

Całodniowa wycieczka do Kołobrzegu: 
spacer po molo i promenadzie nadmorskiej, 
zwiedzanie starówki kołobrzeskiej, pobyt
w aquaparku Milenium, korzystanie z atrakcji: 
basen sportowy, basen rekreacyjny, dzika 
rzeka, dwie rynny wodne, cztery jacuzzi 
Piesze wycieczki: nad Jezioro Resko
i do portu w Dźwirzynie
Zajęcia sportowe i rekreacyjne: kąpiele
w morzu, siatkówka, koszykówka,
tenis stołowy, unihokej
Zajęcia wieczorne: quizy i gry językowe,
atrakcyjne konkursy, dyskoteki
Zajęcia tematyczne: plastyczne, muzyczne,
aktorskie, terenowy bieg z językiem
Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Pamiątkowe zdjęcia na CD dla każdego
uczestnika

W programie całodzienny pobyt w Wiosce Tropi- 
kalnej, do dyspozycji piaszczysta plaża z palma-
mi, Laguna Bali - sztuczne fale, podziemne 
zjeżdżalnie, las tropikalny, groty, wodospady, 
turbo zjeżdżalnie i inne wodne szaleństwa! 
Konieczność posiadania ważnego paszportu.

wycieczka do tropical island
w berlinie

190 zł
35

Koszt przejazdu w obie strony:
   Wrocław, Poznań, Warszawa - 150 zł 
   Katowice, Kraków - 190 zł

hiszpański

W programie całodzienny pobyt w Parku Atrakcji 
Hansa-Park: wodny tor bobslejowy „Rio Dorado", 
kapsuła spadająca „Monte-Zuma", kolejki zie- 
mne i powietrzne, zjeżdżalnie wodne, karuzele, 
łodzie, wieża widokowa oraz pokazy żonglerów 
w cyrku wodnym, kowboje w kanionach Dzikiego 
Zachodu, rewia variete "Światło i dźwięk", kino 
trójwymiarowe, kraina piratów, afrykańscy akro- 
baci i wiele innych.
Konieczność posiadania ważnego paszportu.

WYCIECZKA DO PARKU ROZRYWKI
HANSA-PARK W NIEMCZECH

190 zł
35

Treningi z instruktorem fitnessu, 8 godzin 
podczas turnusu, m.in. modelowanie sylwetki, 
ćwiczenia wzmacniające i koordynacyjne, 
stretching, taśmy, drabinki koordynacyjne, piłki 
fitness, porady dietetyczne.

KURs fitnessu 160 zł



10.07 - 23.07.16

24.07 - 06.08.16

Przyjazd w niedzielę rano (śniadanie).
Powrót piątek/sobota (kolacja).

Nauka windsurfingu z instruktorem, 8 godzin 
podczas turnusu, opłata zawiera także wypoży-
czenie sprzętu, bez pianki.

Ośrodek wypoczynkowy Mazury Sport Club, poło- 
żony nad jeziorem Narie na końcu półwyspu wśród 
pięknych lasów.  

pełne wyżywienie - 3 posiłki,
pokoje typu studio 2+3 i 3+3 z łazienkami
i balkonami,
w ośrodku do dyspozycji: otwarty basen letni, sale 
dydaktyczne, kawiarnia, kino letnie, boisko do 
siatkówki i koszykówki, sala fitness., bilard, boisko 
do beach soccera, piłkarzyki, plac zabaw, tarasy 
letnie, ogród, grill, własne molo i prywatna plaża 
zlokalizowana w Zatoce miłości.

Całodniowa wycieczka do Malborka:
- zwiedzanie z przewodnikiem Zamku 
Krzyżackiego,
- udział uczestników w rozwiązywaniu 
zagadek jako drużyna rycerska, spotkanie
z wielkim mistrzem zakonu, pasowanie na 
Odkrywców Zamkowych Tajemnic oraz 
turniej rycerski
Zajęcia sportowe i rekreacyjne: kąpiele
w jeziorze i letnim basenie, siatkówka, piłka 
nożna plażowa, piłka wodna w basenie, 
aqua-aerobic, koszykówka, tenis stołowy, 
unihokej 
Piesze wycieczki po okolicy
Zajęcia wieczorne quizy i gry językowe, 
atrakcyjne konkursy, dyskoteki 
Zajęcia tematyczne: plastyczne, 
muzyczne, aktorskie, terenowy bieg
z językiem 
Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Pamiątkowe zdjęcia dla każdego uczestni-
ka

Nauka żeglarstwa z instruktorem, jachty klasy 
Puck, 8 godzin podczas turnusu.

ABC nurkowania z instruktorem, opłata zawiera 
także wypożyczenie sprzętu.

KURS NURKOWANIA

WYCIECZKA DO PARKU
ROZRYWKI AKTYWNEJ
BARTBO

MAZURY - Kretowiny

160 zł

Na miejscu bogaty program z wieloma atrakcjami 
podnoszącymi adrenalinę, m.in. atrakcyjny park 
linowy - 6 tras o różnym poziomie zaawansowania 
(min. zjazd tyrolski, rower na linie i skok Tarzana), 
wyścigi segway'ami, zorbing (podwójna kula 
sferyczna) - zjazd z góry do stawu, strzelanie na 
strzelnicy z broni śrutowych, z łuku, paintball, 
ekscytujący labirynt w kukurydzy, gra w mega 
piłkarzyki i bungee run.

Koszt przejazdu w obie strony:
   Wrocław, Poznań, Warszawa - 150 zł 
   Katowice, Kraków - 190 zł

290 zł



w Zakopanem: śladami Małysza - Wielka

Koszt przejazdu w obie strony:
   Wrocław, Warszawa, Katowice, Opole - 150 zł 
   Kraków - 120 zł
   Poznań - 190 zł

Wycieczka autokarowa do Tatralandii, najwię- 
kszego w Europie Środkowej termalnego parku 
wodnego, w programie: pobyt w parku wodnym. 
Do dyspozycji: 9 odkrytych basenów z termalną 
leczniczą wodą (26 - 38 St. C), 21 zjeżdżalni, 
Witalny Świat: sauny parowe, fińskie, suche, 
aromatyczne, jacuzzi.
Konieczność posiadania ważnego paszportu.

WYCIECZKA NA SŁOWAcję

100 zł
30

Wycieczka autokarowa do stolicy Austrii - Wiednia, 
w programie: pobyt na Praterze - w najsłynnie-
jszym parku rozrywki w Europie, ze słynnym 
kołem Riesenrad - symbolem Wiednia i licznymi 
atrakcjami t.j. kolejki, diabelskie młyny, roller- 
coastery, karuzele, w tym największa na świecie 
wysoka na 117 metrów, karuzela łańcuchowa, 
tunele strachu i śmiechu i inne. Dodatkowo 
spacer po wiedeńskiej starówce. Konieczność 
posiadania ważnego paszportu.

WYCIECZKA DO WIEDNIA

240 zł
40

10.07 - 23.07.16

24.07 - 06.08.16 angielski
polski

angielski

angielski
polski

angielski

Całodniowa wycieczka górska,
z przewodnikiem, piękne krajobrazy 
tatrzańskie, dzika przyroda, przejście przez 
Dolinę Suchej Wody do Psiej Trawki i dalej
do Polany Waksmundzkiej, wejście na Gęsią 
Szyję i Rusinową Polanę, powrót do Palenicy 
Białczańskiej



Chętnym proponujemy naukę tenisa z instrukto- 
rem, 8 godzin podczas turnusu.

Chętnym proponujemy naukę windsurfingu z 
instruktorem, 8 godzin podczas turnusu, zajęcia 
na jeziorze Resko w Dźwirzynie, opłata zawiera 
także wypożyczenie sprzętu, bez pianki.

program obozu przeznaczony jest dla dziewcząt 
i chłopców lubiących ruch i sport i obejmuje treni- 
ngi ogólnorozwojowe, nastawione na modelowanie 
sylwetki oraz ćwiczenie różnych partii mięśni

treningi będą odbywać się na plaży, w lesie i innych 
miejscach pod okiem profesjonalnego trenera

zapewnią poprawę ogólnej kondycji i dużo ruchu 
podczas joggingu, fitnessu, strechingu 

podczas treningów wykorzystywane będą ćwiczenia 
z taśmami TheraBand, które kompleksowo 
angażują mięśnie pośladków, nóg, rąk i brzucha

część zajęć odbędzie się z wykorzystaniem 
drabinki koordynacyjnej w celu poprawy koordynacji 
ruchowej, a także przy użyciu tubingów i gum 
treningowych oraz piłek fitness 

ponadto w programie sporty drużynowe na 
świeżym powietrzu i w hali sportowej

biegi terenowe i kondycyjne 

codziennie poranne zajęcia pobudzająco-rozgrze-
wające na plaży

poznanie zasad prawidłowego żywienia
i komponowania własnej diety, co jest bardzo 
ważną rzeczą dla wszystkich lubiących być fit

W programie całodzienny pobyt w Wiosce Tropi- 
kalnej, do dyspozycji piaszczysta plaża z palma-
mi, Laguna Bali - sztuczne fale, podziemne 
zjeżdżalnie, las tropikalny, groty, wodospady, 
turbo zjeżdżalnie i inne wodne szaleństwa! 
Konieczność posiadania ważnego paszportu.

wycieczka do tropical island
w berlinie

190 zł
35

W programie całodzienny pobyt w Parku Atrakcji 
Hansa-Park: wodny tor bobslejowy „Rio Dorado", 
kapsuła spadająca „Monte-Zuma", kolejki zie- 
mne i powietrzne, zjeżdżalnie wodne, karuzele, 
łodzie, wieża widokowa oraz pokazy żonglerów 
w cyrku wodnym, kowboje w kanionach Dzikiego 
Zachodu, rewia variete "Światło i dźwięk", kino 
trójwymiarowe, kraina piratów, afrykańscy akro- 
baci i wiele innych.
Konieczność posiadania ważnego paszportu.

WYCIECZKA DO PARKU ROZRYWKI
HANSA-PARK W NIEMCZECH

190 zł
35

1579 I   03.07 - 16.07.16
II  17.07 - 30.07.16    
III 31.07 - 13.08.16

Koszt przejazdu w obie strony:
   Wrocław, Poznań, Warszawa - 150 zł 
   Katowice, Kraków - 190 zł

Całodniowa wycieczka do Kołobrzegu: 
spacer po molo i promenadzie nadmorskiej, 
zwiedzanie starówki kołobrzeskiej, pobyt
w aquaparku Milenium, korzystanie z atrakcji: 
basen sportowy, basen rekreacyjny, dzika 
rzeka, dwie rynny wodne, cztery jacuzzi



Treningi z instruktorem fitnessu, 8 godzin 
podczas turnusu, m.in. modelowanie sylwetki, 
ćwiczenia wzmacniające i koordynacyjne, 
stretching, taśmy, drabinki koordynacyjne, piłki 
fitness, porady dietetyczne.

KURs fitnessu 160 zł

Chętnym proponujemy naukę tenisa z instrukto- 
rem, 8 godzin podczas turnusu.

25 godzin zajęć, w tym 20 godzin szkolenia z in-

W programie całodzienny pobyt w Wiosce Tropi- 
kalnej, do dyspozycji piaszczysta plaża z palma-
mi, Laguna Bali - sztuczne fale, podziemne 
zjeżdżalnie, las tropikalny, groty, wodospady, 
turbo zjeżdżalnie i inne wodne szaleństwa! 
Konieczność posiadania ważnego paszportu.

wycieczka do tropical island
w berlinie

190 zł
35

Całodniowa wycieczka do Kołobrzegu: 
spacer po molo i promenadzie nadmorskiej, 
zwiedzanie starówki kołobrzeskiej, pobyt
w aquaparku Milenium, korzystanie z atrakcji: 
basen sportowy, basen rekreacyjny, dzika 
rzeka, dwie rynny wodne, cztery jacuzzi

Koszt przejazdu w obie strony:
   Wrocław, Poznań, Warszawa - 150 zł 
   Katowice, Kraków - 190 zł

I 17.07 - 30.07.16
             
II 31.07 - 13.08.16

W programie całodzienny pobyt w Parku Atrakcji 
Hansa-Park: wodny tor bobslejowy „Rio Dorado", 
kapsuła spadająca „Monte-Zuma", kolejki zie- 
mne i powietrzne, zjeżdżalnie wodne, karuzele, 
łodzie, wieża widokowa oraz pokazy żonglerów 
w cyrku wodnym, kowboje w kanionach Dzikiego 
Zachodu, rewia variete "Światło i dźwięk", kino 
trójwymiarowe, kraina piratów, afrykańscy akro- 
baci i wiele innych.
Konieczność posiadania ważnego paszportu.

WYCIECZKA DO PARKU ROZRYWKI
HANSA-PARK W NIEMCZECH

190 zł
35



Chętnym proponujemy naukę windsurfingu z 
instruktorem, 8 godzin podczas turnusu, zajęcia 
na jeziorze Resko w Dźwirzynie, opłata zawiera 
także wypożyczenie sprzętu, bez pianki.

20 godzin zajęć tenisowych na różnych poziomach

piłki treningowe - bezciśnieniowe dla początkujących

Treningi z instruktorem fitnessu, 8 godzin 
podczas turnusu, m.in. modelowanie sylwetki, 
ćwiczenia wzmacniające i koordynacyjne, 
stretching, taśmy, drabinki koordynacyjne, piłki 
fitness, porady dietetyczne.

KURs fitnessu 160 zł

Całodniowa wycieczka do Kołobrzegu: 
spacer po molo i promenadzie nadmorskiej, 
zwiedzanie starówki kołobrzeskiej, pobyt
w aquaparku Milenium, korzystanie z atrakcji: 
basen sportowy, basen rekreacyjny, dzika 
rzeka, dwie rynny wodne, cztery jacuzzi

W programie całodzienny pobyt w Wiosce Tropi- 
kalnej, do dyspozycji piaszczysta plaża z palma-
mi, Laguna Bali - sztuczne fale, podziemne 
zjeżdżalnie, las tropikalny, groty, wodospady, 
turbo zjeżdżalnie i inne wodne szaleństwa! 
Konieczność posiadania ważnego paszportu.

wycieczka do tropical island
w berlinie

190 zł
35

W programie całodzienny pobyt w Parku Atrakcji 
Hansa-Park: wodny tor bobslejowy „Rio Dorado", 
kapsuła spadająca „Monte-Zuma", kolejki zie- 
mne i powietrzne, zjeżdżalnie wodne, karuzele, 
łodzie, wieża widokowa oraz pokazy żonglerów 
w cyrku wodnym, kowboje w kanionach Dzikiego 
Zachodu, rewia variete "Światło i dźwięk", kino 
trójwymiarowe, kraina piratów, afrykańscy akro- 
baci i wiele innych.
Konieczność posiadania ważnego paszportu.

WYCIECZKA DO PARKU ROZRYWKI
HANSA-PARK W NIEMCZECH

190 zł
35Koszt przejazdu w obie strony:

   Wrocław, Poznań, Warszawa - 150 zł 
   Katowice, Kraków - 190 zł

I 31.07 - 13.08.16



Chętnym proponujemy naukę tenisa z instrukto- 
rem, 8 godzin podczas turnusu.

małych detektywów czeka wiele zagadek
do rozwiązania, dużo ruchu i pobudzenie 
szarych komórek do logicznego myślenia 
techniki kamuflażu, upodobnianie się do 
otoczenia - zabawa terenowa
zmiana tożsamości - zmiana wyglądu 
twarzy, doklejanie wąsów i brwi - zajęcia 
plastyczne 
rozpoznawanie śladów daktyloskopijnych, 
analiza odcisków palców, porównywanie 
śladów z miejsca zbrodni - zajęcia plastyczne 
z tuszem i kartką papieru 
z lupą doktora Watsona, czyli tropienie 
przestępcy, znajdowanie ukrytych śladów
w terenie - zabawa terenowa
pisanie anonimu do policji, tworzenie listu 
na zadany temat - zabawa plastyczna 
przygody Sherlocka Holmesa inspiracją
dla małych aktorów - zabawy teatralne 
rozwiązywanie zagadek i gier logicznych, 
ćwiczenie inteligencji
gdzie mieszka Sherlock Holmes - Londyn
i jego tajemnice
na koniec kolonii każde dziecko otrzymuje 
pisemną licencję detektywa i pamiątkowe 
zdjęcia z całego pobytu

Chętnym proponujemy naukę windsurfingu z 
instruktorem, 8 godzin podczas turnusu, zajęcia 
na jeziorze Resko w Dźwirzynie, opłata zawiera 
także wypożyczenie sprzętu, bez pianki.

W programie całodzienny pobyt w Wiosce Tropi- 
kalnej, do dyspozycji piaszczysta plaża z palma-
mi, Laguna Bali - sztuczne fale, podziemne 
zjeżdżalnie, las tropikalny, groty, wodospady, 
turbo zjeżdżalnie i inne wodne szaleństwa! 
Konieczność posiadania ważnego paszportu.

wycieczka do tropical island
w berlinie

190 zł
35

Koszt przejazdu w obie strony:
   Wrocław, Poznań, Warszawa - 150 zł 
   Katowice, Kraków - 190 zł

I 17.07 - 30.07.16             II 31.07 - 13.08.16

W programie całodzienny pobyt w Parku Atrakcji 
Hansa-Park: wodny tor bobslejowy „Rio Dorado", 
kapsuła spadająca „Monte-Zuma", kolejki zie- 
mne i powietrzne, zjeżdżalnie wodne, karuzele, 
łodzie, wieża widokowa oraz pokazy żonglerów 
w cyrku wodnym, kowboje w kanionach Dzikiego 
Zachodu, rewia variete "Światło i dźwięk", kino 
trójwymiarowe, kraina piratów, afrykańscy akro- 
baci i wiele innych.
Konieczność posiadania ważnego paszportu.

WYCIECZKA DO PARKU ROZRYWKI
HANSA-PARK W NIEMCZECH

190 zł
35

Całodniowa wycieczka do Kołobrzegu: 
spacer po molo i promenadzie nadmorskiej, 
zwiedzanie starówki kołobrzeskiej, pobyt
w aquaparku Milenium, korzystanie z atrakcji: 
basen sportowy, basen rekreacyjny, dzika 
rzeka, dwie rynny wodne, cztery jacuzzi

ŚLADAMI SHERLOCKA HOLMESA
KOLONIE DETEKTYWISTYCZNE
OD 8-12 LAT
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Wycieczkę fakultatywną do Niemiec/na Słowację/do Austrii należy 
opłacić razem z opłatą za wyjazd lub najpóźniej w pierwszym dniu 
pobytu w wysokości 190 zł - Wyspa Tropikalna-Berlin, 100 zł - 
Tatralandia, 190 zł - Hansa Park, 240 zł - Wiedeń (dodatkowo na 
każdą wycieczkę zagraniczną należy wziąć ze sobą pieniądze na 
wstępy w euro - szczegóły w ofercie. Chęć uczestnictwa należy 
koniecznie zaznaczyć w karcie zgłoszeniowej, brak odpowiedzi 
onacza, że uczestnik nie weźmie udziału w wycieczce. Dotyczy to 
również nauki windsurfingu, tenisa, wspinaczki, fitnessu lub 
nurkowania.

LEKTOR Travel sp. z o. o. oświadcza, że posiada zezwolenie na 
świadczenie usług turystycznych oraz gwarancje ubezpieczeniowe 
przewidziane ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.97 r.
i zobowiązuje się do organizacji obozów/kolonii zgodnie z ofertą 
zawartą w niniejszym katalogu, warunkami uczestnictwa i danymi
z karty zgłoszeniowej (ostatnia strona katalogu).
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