Dołącz do grupy: facebook.com/groups/obozyatasanglia

ZACZAROWANA

SZKOCJA
obóz językowy

wiek uczestników: 13–18 lat
czas trwania: 9 dni
transport: autokar
NOWOŚĆ!
PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018
Program łączy zwiedzanie najciekawszych miejsc regionu z poszukiwaniem śladów
magii rodem z Hogwartu. J.K. Rowling mieszkając w Edynburgu zaczęła opisywać przygody Harrego Pottera. Inspirowała się miastem. Niektóre sceny do filmów też kręcono
w Szkocji, która zachwyca krajobrazami, zamkami, architekturą i historią.

 PROGRAM JĘZYKOWY
W czasie obozu JA7 prowadzone są zajęcia językowe w postaci gier i zabaw w terenie.
Uczestnicy realizują ćwiczenia praktyczne w formie „project in English”, zdobywając
informacje podczas odwiedzania obiektów oraz przeprowadzając rozmoww i wywiady
w języku angielskim. Pozwala to młodzieży przełamać barierę językową.

 PROGRAM
1 DZIEŃ Zbiórka, przejazd przez Polskę i Niemcy w kierunku Holandii
2 DZIEŃ AMSTERDAM Spacer po mieście: Plac Rembrandta, targ kwiatowy, Plac Dam,
mosty i kanały. Nocna przeprawa promowa Amsterdam – Newcastle.
3 DZIEŃ ALNWICK, EDYNBURG Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Zwiedzanie
zamku Alnwick, w którym kręcono sceny filmu „Harry Potter Kamień Filozoficzny” i prowadzone są lekcje miotlarstwa. Przejazd do Edynburga, zwiedzanie zamku Craigmillar.
4 DZIEŃ PERTH, ST. ANDREWS Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Most Forth
Bridge. Spacer po Perth, Zwiedzanie Scone Palace – miejsca koronacji pierwszych
władców Szkocji. St. Andrews z najstarszym szkockim uniwersytetem, zwiedzanie ruin
średniowiecznej fortecy i katedry, spacer po mieście.
5 DZIEŃ EDYNBURG Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Royal Mile: Hollyroodhouse Palace, kościół Tron Kirk, Katedra Św.Idziego, park Princess Street Gardens. Spacer
z przewodnikiem anglojęzycznym śladami Harrego Pottera. Zwiedzanie Zamku w Edynburgu. Panorama Edynburga z magicznego wzgórza Calton Hill.
6 DZIEŃ FORT WILLIAM, GLEN COE Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Przejazd
w stronę Highlands. Fort William: spacer po miasteczku położonym u stóp najwyższego szczytu Wielkiej Brytanii Ben Nevis, Muzeum West Highland, przejazd do Glen Coe
– przepięknej doliny łez, przejazd w kierunku Wiaduktu Glenfinnan znanego z filmów
o Harrym Potterze.
7 DZIEŃ STIRLING, LOCH KATRINE Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Pomnik
Sir Williama Wallace’a – narodowego bohatera Szkotów, zwiedzanie zamku Stirling następnie zamku Doune. Loch Katrine – rejs po malowniczym jeziorze.
8 DZIEŃ EDYNBURG Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. The People’s Story
Museum prezentujące historie mieszkańców dawnego Edynburga. Nocna przeprawa
promowa Newcastle – Amsterdam.
9 DZIEŃ Przejazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Na promie zakwaterowanie w kabinach 4-osobowych. W trakcie pobytu w obiektach
klasy turystycznej. Sale wieloosobowe z łazienkami na korytarzach, łóżka piętrowe. Wyposażenie obiektów jest bardzo skromne.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
•
•
•
•
•
•
•

zakwaterowanie: 2 noclegi na promie, 5 noclegów w obiektach klasy turystycznej
wyżywienie: 8 śniadań, 8 packed lunch, 8 obiadokolacji
ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w postaci gier i zabaw w terenie
opieka pilota i wychowawców
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż – AXA
bogaty program zwiedzania
materiały dydaktyczne w języku angielskim

 DODATKOWE OPŁATY
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne pilotowi, wiek liczony jest wg roczników):
140 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2002
145 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2002 i wcześniej
25 EUR niezależnie od wieku
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy
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 DODATKOWE UBEZPIECZNIA
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 90 PLN (deklarowane w ciągu
3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)
• osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych:
dopłata 115 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut: dopłata
80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)

 WAŻNE INFORMACJE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub
dowód osobisty, zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• prosimy o zabranie jednego średniej wielkości bagażu (zalecany rozmiar bagażu
65 x 40 x 25 cm) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego
• radzimy zabrać suchy prowiant, ok. 50 PLN na posiłki ciepłe w Polsce oraz ok. 5 EUR
(bilon) na toalety na trasie przejazdu
• telefon do kierownika obozu dostępny na www.atas.pl na 7 dni przed wyjazdem

 TRANSPORT
Dojazd własny: uczestnik zobligowany jest do stawienia się w poniedziałek (23.07.2018)
w porcie Newcastle (miejsce spotkania z grupą do potwierdzenia z kierownikiem obozu)
ok. 10.00 i musi zostać odebrany w sobotę (28.07.2018) z portu w Newcastle ok. godziny
14:00 przez rodzica/prawnego opiekuna lub inną pełnoletnią osobę przez niego wskazaną.
Dojazd zorganizowany: autokar wyposażony w uchylne fotele, WC, klimatyzację oraz
DVD. Nocna przeprawa promowa z Amsterdamu do Newcastle i ponownie przejazd
autokarem. Zbiórka 30 min. przed planowaną godziną odjazdu. Więcej miast wyjazdowych oraz informacji na www.atas.pl.
Miejscowość

Miejsce zbiórki

Wyjazd Powrót Dopłata

Trasa północna realizowana przy min. 5 uczestnikach
Gdańsk

Parking przy ulicy Długie Ogrody

11:00

#

Toruń

Dworzec PKS ul. Dąbrowskiego 8/24 st. 12

13:30

#

80 PLN
80 PLN

Bydgoszcz*

Parking przy hali “Łuczniczka”, ul. Toruńska 59

14:30

*

80 PLN

Warszawa

Dworzec Zachodni PKS, st. 11, powrót na st. przyjazdowe

12:00 03:00** 0 PLN

Łódź

Dworzec Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32

14:00 01:00** 0 PLN

Poznań

Dworzec Autobusowy przy CH Avenida, ul. S. Matyi 2

17:15 22:00 0 PLN

Trasa centralna – realizowana przy min. 5 uczestnikach

Trasa południowa realizowany przy min. 5 uczestnikach
Kraków

Parking przy stadionie “Wisły”, ul. Reymonta 22

11:00

#

80 PLN

Katowice

Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 1

12:30

*

80 PLN

Wrocław Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Kamiennej przy Wzgórzu Andersa) 15:45

#

80 PLN

# Godzina i miejsce powrotu zostaną podane na 5 dni przed rozpoczęciem wyjazdu
* Uwaga! Możliwe powroty tylko do Gdańska, Torunia, Warszawy, Łodzi, Konina, Poznania, Krakowa lub Wrocławia.
Prosimy o zgłoszenie do 14 dni przed wyjazdem w jakim mieście uczestnik zostanie odebrany. Transport powrotny do
Gdańska, Torunia, Krakowa i Wrocławia może być realizowany innymi środkami transportu (PKP, autobus, bus lub inne)
pod opieką przedstawiciela ATAS. Szczegóły zostaną podane na 5 dni przed planowanym wyjazdem grupy z kraju.
** Powrót do poszczególnych miast w dniu 30.07 w godzinach porannych

TURNUSY I CENY
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)
JA7-5
21.07–29.07.2018*

2450 PLN

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1GBP=5,2 PLN
* Uwaga! Powrót do poszczególnych miast w dniu 30.07 w godzinach porannych

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY
AUTOKAR
DOJAZD WŁASNY

www.atas.pl

500 PLN
Bez dopłaty

Impreza organizowana przez

