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ORGANIZATOR 

Niezapomniane obozy językowe dla dzieci i młodzieży!

Szkoła Językowa ASAT zajmuje się profesjonalną organizacją
obozów językowych dla dzieci i młodzieży. Posiadamy wpis do
Rejestru Organizatorów Turystyki nr 22544.

Wszystkie wyjazdy zgłaszane są do Kuratorium Oświaty. 

Nasza siedziba mieści się w Markach przy ul. Kościuszki 35b. 

Więcej o szkole: www.asat.szkola.pl oraz facebook.com/asat.szkola

 
TERMINY WYJAZDÓW 2022: 

 
(I turnus) 10.07.2022r.-16.07.2022r. 
(II turnus) 24.07.2022r.-30.07.2022r.

 

1890zł/os.

7 dni pełnych przygód



O HOTELU

TERMINY: 

HOTEL MANOR
OLSZTYN

Manor jest nowoczesnym hotelem położonym malowniczo nad jeziorem Żbik 
w Olsztynie pośród lasu. Lokalizacja ta stwarza niepowtarzalną okazję do
wypoczynku w ciszy i spokoju, w pięknym otoczeniu natury.  
Hotel posiada bogate zaplecze rekreacyjno- sportowe, na które składają się
boiska do piłki nożnej, siatkówki i siatkówki plażowej. Na najmłodszych czeka
plac zabaw.  Na terenie hotelu do dyspozycji gości pozostaje Strefa Relaksu-
wewnętrzny basen, sauna, łaźnia parowa, sala fitness oraz Strefa Rozrywki
kręgielnia, sala bilardowa, sala do tenisa stołowego, sala zabaw Bajkolandia.
Niedaleko hotelu znajduje się strzeżona plaża z pomostem.

POKOJE: 3 i 4- osobowe z łazienkami TV oraz dostępem do internetu.
Ogrodzony teren rekreacyjny dookoła ośrodka. Bezpośredni dostęp do
strzeżonego kąpieliska 
z opieką ratownika i plażą.

I TURNUS: 
 10.07.22r.-16.07.22r. 

II TURNUS:
24.07.22r.-30.07.22r.

LOKALIZACJA:
 

Hotel Manor
ul. Kanarkowa 47, 11-041 Olsztyn

https://manorhotel.pl
 

ZAPISY I INFORMACJE: 
tel. 884383841   email: sekretariat@asat.szkola.pl

https://manorhotel.pl/
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pełne zanurzenie w języku angielskim- codzienne bloki językowe
gry terenowe
zajęcia z animatorami (m.in. survival, strzelanie z łuku)
warsztaty tematyczne 
ognisko z pieczeniem kiełbasek 
przejażdżki konne 
wycieczki zewnętrzne 
atrakcje hotelowe
wycieczki zewnętrzne 
atrakcje hotelowe (basen, kręgielnia, bilard, sala zabaw, kąpielisko, boiska sportowe) 

W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa DWA TURNUSY w dwóch dogodnych
terminach z bardzo bogatym programem językowo- rekreacyjnym.  Doskonała zabawa 
i niezapomniane wspomnienia gwarantowane!

TERMINY:
(I turnus) 10.07.2022r.-16.07.2022r. 
(II turnus) 24.07.2022r.-30.07.2022r.

W PROGRAMIE M.IN.: 

CENA: 1890zł  (płatne jednorazowo lub w ratach)

CENA ZAWIERA: przejazd autokarem w obie strony, pobyt uczestnika: noclegi i wyżywienie (4 posiłki dziennie), obsługę animatorów,
opiekę wykwalifikowanych wychowawców, zajęcia programowe, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, opiekę ratownika i 
 pielegniarki.  

ZAPISY I INFORMACJE: 
tel. 884383841   email: sekretariat@asat.szkola.pl


