
English Quest Camp  –   UCLan Cyprus – Pyla 
uczestnicy kursów: 13-17 lat, 

terminy kursów 2-tygodniowych: 
30.06-13.07 i 14-27.07.2019

 Językowe wakacje na słonecznym Cyprze,
czyli czas wypełniony nauką, atrakcjami
plażowymi i wodnymi, wycieczkami i
zabawami w międzynarodowym gronie
rówieśników

 Nauka i zakwaterowanie na ternie
nowoczesnego kampusu British University
UCLAN Cyprus  w Pyla – 7 km od centrum
Larnaki 

 Pyla jest jedną z najstarszych miejscowości na  Cyprze, wywodzącą się z okresu
bizantyjskiego, położona nad samym morzem i posiadająca przepiękne plaże i 
mnóstwo innych udogodnień dla turystów

 Duży nowoczesny kampus zapewniający komfort i bezpieczeństwo kursantom 

 Intensywny program UniQuest łączący naukę języka angielskiego i 
wprowadzanie do przedmiotów akademickich, takich jak : biznes, psychologia i
technologia / IT

 Lekcje prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli uniwersyteckich  

 Ciekawy program zajęć dodatkowych



Kurs językowy 

 20  lekcji w tygodniu, 45-minutowe   

 maksymalnie 10-12 osób w grupie

 międzynarodowe grupy

 min. średnio zaawansowany, poziom znajomości 

15 lekcji w tygodniu o tematyce Academic English, 5 lekcji
w tygodniu do wyboru o tematyce  IT, Sports , Psychology,
Business 

Zakwaterowanie

Kampus uniwersytecki  

• nowoczesny kampus z  czterogwiazdkowymi
udogodnieniami

• apartamenty  3 lub 4 osobowe, wszystkie z
prywatną toaletą i łazienką

• pościel i ręczniki są zapewnione i są regularnie
zmieniane.

• regularne sprzątanie, korzystanie z pralni
samoobsługowej jest dostępne za dodatkową
opłatą

• trzy posiłki dziennie w tym śniadanie i lunch
serwowane są w stołówce uniwersyteckiej,
kolacja na terenie kampusu lub w różnych
restauracjach nad morzem w pobliżu kampusu.

Program zajęć dodatkowych

Program zapewnia różnorodne zajęcia poza lekcjami z pełnym zanurzeniem w języku angielskim. Podczas
programu  UniQuest  odbywają  się  różne  zajęcia,  takie  jak:  wycieczki  jachtami  rekreacyjnymi,  safari  na
wielbłądach, poszukiwanie skarbów, grille, zawody sportowe i różne inne aktywności na plaży, na terenie
kampusu  lub w centrum Larnaki.



  
Cena promocyjna 1375 EUR/2 tyg  + 50 EUR + bilet lotniczy 

Cena kursu obejmuje: naukę -specjalny program uniwersytecki,   zakwaterowanie 13 dni od niedzieli  do
soboty (dodatkowy nocleg 60 EUR), wyżywienie, pełen program atrakcji pozalekcyjnych, odbiór i zawiezienie
dziecka z i na lotnisko w Larnaca (uwaga transfery w nocy za dopłatą) , opiekę 24h/dobę, telefon emergency
JPEdukacja  24 h/dobę.

Opłaty dodatkowe:  Ubezpieczenie (41zł-135zł) , Przelot (różne warianty) i kieszonkowe ok 100 EUR/tydz,
dodatkowe noclegi nocny transfer (jeśli potrzebne).

Sugerowany lot bezpośredni:
do Larnaki z Warszawy lub z Katowic (uwaga z Katowic dni lotów poniedziałki i piątki wymagają

dokupienia dodatkowych noclegów)

Uwaga!!! Super zniżki dla minigrup 5-osobowych. 
Zbierz kilku przyjaciół na ten sam termin i zyskaj nawet 100 EUR zniżki. 


