
Alpadia - Szwajcaria Engelberg
wiek: 10-17 lat 

Ośrodek czynny: 02.07 -06.08. 2023 (pobyt: niedziela-sobota)

• Organizatorem pobytu jest Alpadia by Kaplan
International  Languages –  prestiżowa  grupa
edukacyjna,  specjalizująca  się  w  organizacji
kompleksowych  międzynarodowych  obozów
językowych dla dzieci i młodzieży 

• Ponad  27  letnie  doświadczenie  i  wybór  14
letnich kampusów w całej Europie

• Całodobowa  opieka,  bogaty  program
edukacyjny, urozmaicone zajęcia i wycieczki w
cenie pobytu 

• Znany  jako  jeden  z  najpiękniejszych  i
najbardziej popularnych górskich kurortów w
centralnej  Szwajcarii  -  Engelberg  to  urocza
wioska, która szczyci się bogactwem przyrody
i  możliwością  uprawiania  sportów  na
świeżym  powietrzu.  Położona  45  minut  od
tętniącego  życiem  turystycznego  miasta
Lucerna.

• Kampus  oferuje maksymalny komfort pobytu
z  przestronnymi  salami  lekcyjnymi,
kącikiem do gier  i  dużo miejsca do spotkań
towarzyskich i relaksu. Do dyspozycji również:
hala  sportowa  kryta  i  zewnętrzna  obiekty
sportowe, w tym boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i korty tenisowe. 

• Ta lokalizacja oferuje wszystko czego mogą potrzebować uczniowie, aby mieć  przyjemne i bogate w
aktywność doświadczenie językowe na obozie  w Alpach Szwajcarskich. 

• Doskonałe połączenie  zajęć językowych – język angielski lub niemiecki z ciekawy programem po
lekcjach. 



Kurs językowy 

• maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 12)
• uczestnicy w wieku 10 -17 lat 
• międzynarodowe grupy
• nauka języka angielskiego lub niemiecki 
• możliwość dopasowania ilości zajęć do własnych oczekiwań 
• kurs standartowy 20 lekcji x 45 minut tygodniowo

W każdy dzień tygodnia 3 godziny zajęć językowych w małych grupach z  zaangażowanymi i 
dynamicznymi nauczycielami.
kurs intnsywny 25 lekcji x 45 minut tygodniowo
Oprócz standardowego kursu dodatkowe lekcji, nastawione głównie na komunikację. To idealny 
wybór dla uczniów oczekujących  szybkich postępów w nauce. 
lekcje indywidualne  5 lekcji x 45 minut tygodniowo
Pięć dodatkowych lekcji indywidualnych w tygodniu, aby osiągać swoje osobiste cele i  szybkie 
postępy. Lekcje prywatne można łączyć tylko z kursem standardowym.

przykładowy program zajęć tygodniowych ponizej. 

Zakwaterowanie

Nauka I  zakwaterowanie  na  ternie  kampusu w centrum
alpejskiej  wioski.  Komfortowe  udogodnienia,  które
doskonale  sprawdzają  się  podczas  letnich  wakacji  w
Alpach.

• Pokoje 1 lub 2 os 
• Pełne wyżywinie serwowane w w stołówce na

miejscu 
• Podczas wycieczek zapewniany suchy prowiant na

lunch 

 



Program zajęć dodatkowych

Bardzo szeroki program zajęć pozalekcyjnych w którym znajdziesz wszystko, co jest potrzebne abyś mile
spędził  czas  z  nowymi  znajomymi  z  rożnych  krajów.   Zajęcia  sportowe  i  kulturalne  w ciągu dnia  oraz
rozrywka wieczorami. Co tydzień również czas wolny na zakupy, zwiedzanie lub po prostu chwilę relaksu aby
cieszyć się czasem spędzonym na kampusie. To wszystko jest wliczone w cenę bez dodatkowych kosztów.

Dla chętnych możliwość zamówienia dodatkowych zajęć m.in. 
pakiet ADRENALIN – górska jazda na jazda na rowerze lub hulajnogach elektrycznych,  tor saneczkowy na 
lodowcu na wysokości 3000m -dopłata 220 CHF/ tydz

pakiet Creative Arts – poznaj swoje umiejętności twórcze podczas warsztatów artystycznych i projektowych.
Poznaj lokalnych artystów i odwiedź dedykowane miejsca  zarówno do sztuki klasycznej, jak i współczesnej.- 
dopłata 130CHF/ tydz

pakiet TENNIS – Rozwijaj swoje umiejętności językowe wraz z backhandem. Zajęcia są prowadzone przez 
doświadczonego trenera- dopłata 220 CHF/ tydz

Podróż / transport z i na lotnisko

Szkoła zapewnia transport z i na lotnisko w Genewie. Możliwość zamówienia prywatnego przejazdu  lub 
wybór tańszej opcji transportu grupowego (wspólny transport wiąże się z koniecznością oczekiwania na 
lotnisku na pozostałych kursantów). Przyjazd w niedzielę i wyjazd w sobotę

Zurich ZRH
155 CHF  przejazd w jedną stronę  grupowy  
10:00-16:00

Zurich ZRH 215 CHF  przejazd w jedną stronę  grupowy  
Między 8:00 -10:00 lub 16:.00-19:00

Zurich ZRH 415 CHF  przejazd w jedną stronę  taxi


