
English in Cyprus, Cypr – Episkopi, 15 min od Limassol
Wiek uczestników: 7-17 lat (uwaga dzieci 7-10 lat tylko w opcji z rodzicem)

Terminy kursów: 16 czerwca – 18 sierpnia 

 

 Cypr, znany raj na letnie wakacje i dzięki silnym związkom z
Wielką Brytanią stanowi również doskonałe miejsce do nauki
języka angielskiego

 Szkoła językowa na Cyprze English in Cyprus posiada
akredytację British Council, English UK oraz AEC group  

 Do dyspozycji uczniów nowoczesne i klimatyzowane sale
lekcyjne w cypryjskim gimnazjum, sala komputerowa,
gimnastyczna i teatralna, boiska szkolne i sklepik. 

 Budynek szkoły znajduje się 3 minuty pieszo od hotelu, w
którym zakwaterowane są dzieci

 Dobrze wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska,
1 opiekun na 12 uczniów. 

 Kursy rozpoczynają się w poniedziałki, zajęcia rozpoczynają
się testem kwalifikującym do odpowiednich grup językowych

 Międzynarodowe klasy i zindywidualizowany program
nauczania do wieku i poziomu angielskiego



Kurs języka angielskiego na Cyprze

 Wiek uczestników: 7-17 lat
 Międzynarodowe grupy, 4 poziomy zaawansowania
 Liczba osób w grupie: max. 15 (zwykle 12)
 Liczba lekcji w tygodniu: 20 (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-12:15 (uwaga w szczycie sezonu może

być okład zmianowy i cześć grup będzie miała lekcje po południu) - każda lekcja = 45 min.
 Podział na podgrupy wiekowe i pod względem zaawansowania językowego. Kursy dla najmłodszych to nauka

poprzez zabawę i integrację we własnej grupie wiekowej. 
 Dzieci i młodzież zaangażowane są w różnego rodzaju projekty jak zajęcia artystyczne, układanie i śpiewanie

piosenek,  przedstawień,  odgrywanie  ról,  rzeźbienie  i  prace  plastyczne  itp,  które  są  doskonałą  okazją  do
poznawania i zapamiętywania nowego słownictwa. 

 Co  tydzień  dzieci  piszą  test  sprawdzający  postępy  w  nauce  i  otrzymują  indywidualną  wskazówkę  od
nauczyciela, co należy poprawić.

 W cenie materiały do nauki i certyfikat na zakończenie.

Oferowane zakwaterowanie

Cypr Limassol to duży turystyczny ośrodek, natomiast nasz kurs jest realizowany w spokojniejszej miejscowości Episkopi
oddalonej o 15 minut od Limassol. Dzieci i młodzież są zakwaterowane w 3* Episkopiana Hotel. 

• Hotel nastawiony na gości lubiących sport, a dzięki lokalizacji  i  zabezpieczeniom idealnie dostosowany dla
dzieci i młodzieży,

• pokoje 3-osobowe, klimatyzowane z balkonami i łazienkami
• pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie
• bezpłatne Wi-Fi w lobby
• basen i patio na ogrodzie
• dyskoteka i pokój zabaw na miejscu
• dowóz na plażę zapewniony
• opieka 24 h/dobę, ratownik wodny i medyczny na miejscu



Program zajęć dodatkowych 
Szkoła organizuje dla swoich uczniów szereg atrakcji popołudniowych i wieczornych, tak że dzieci nie mają czasu się
nudzić.  Cypr jako ośrodek turystyczny oferuje liczne możliwości.  Szkoła organizuje w każdym tygodniu 2 wycieczki
półdniowe i 1 całodniową. 

Przykłady  zajęć  popołudniowych:  plażowanie  i  zabawy nad basenem, siatkówka,  koszykówka,  piłka  nożna,  fitness,
taniec: Latino, Hip-hop, Zumba, Zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne.

Przykłady zajęć wieczornych: disco z balem przebierańców, karaoke, pool party, gry planszowe, pokaz mody, pokaz
talentów.

Przykłady wycieczek: nurkowanie i wycieczka statkiem do Pafos, Nicosia, wioska górska i wspinaczka do wodospadów,
Agia Napa -plaża, sporty wodne, kluby, kajaki i żaglówki, zwiedzanie Limassol.

POBYT PODZINNY 
Dzieci  mieszkają  z  rodzicami.  Szkoła  oferuje  zajęcia  od poniedziałku  do piątku w godz.  9:00-19:00.  Rodzice  mogą
samodzielnie przywozić i odbierać dzieci z terenu kampu lub zamówić wspólny autobus z Limassol.
W ramach pobytu Day Camp dzieci biorą udział w 20 lekcjach w tygodniu, południowe wspólne zajęcia w tym gry i
zabawy, 1 wycieczkę pół dniową, lunch i południową przekąskę.  

Podróż / transfer z i na lotnisko 

W okresie letnim z Polski istnieje możliwość zamówienia lotów bezpośrednich (bez przesiadki). O szczegóły pytaj w
JPEdukacja 
Transport z i na lotnisko 
LARNACA cena w jedną stronę 65 EUR (wspólny przejazd do 4 osób) 
PAPHOS cena w jedną stronę 65 EUR (wspólny przejazd do 4 osób) 

Dopłata za transfer z i na lotniska - lot z opieką stewardessy 130 EUR  dwie strony 

                   


