
OBÓZ  JĘZYKOWY

LONDYN i Miasta Anglii
czas trwania: 9 dni
wiek: 13 - 18 lat
zakwaterowanie: rodziny brytyjskie
transport: autokar

Obóz daje możliwość poznania nie tylko wspaniałej stolicy Wielkiej Brytanii
– Londynu, ale też Cambridge, Brighton, Oxfordu i Windsoru. W programie
spacery po wspaniałych miastach, zabytki i takie atrakcje jak rejs łódką,
wjazd na wieżę British Airways i360 w Brighton czy zakupy na Oxford
Street.

PROGRAM JĘZYKOWY
W czasie obozu prowadzone są praktyczne zajęcia językowe. Ich
uzupełnieniem są zeszyty ćwiczeń oraz spacery z anglojęzycznymi
przewodnikami. Kontakt z rodziną brytyjską jest okazją do osłuchania
się z językiem i poszerzenia znajomości słownictwa. Wymagania
językowe wobec uczestników: znajomość języka angielskiego w stopniu
przynajmniej podstawowym.

PROGRAM
1 DZIEŃ Zbiórka,wyjazd wg. rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy,
Holandię, Belgię do Francji.
2 DZIEŃ Przejazd tunelem/ przeprawa promowa. LONDYN – Widok na
Londyn ze wzgórza Greenwich, słynny park przez który przebiega
Południk „0”, przejście obok Muzeum Morskiego, klipra herbacianego
Cutty Sark. Przejazd komunikacją miejską do dzielnicy zakwaterowania.
3 DZIEŃ CAMBRIDGE – spływ łodziami po rzece Cam, spacer po
miasteczku uniwersyteckim z przewodnikiem anglojęzycznym,
przejście przez Silver Street z widokiem na Most Matematyczny, King's
Parade obok King's College, Senate House, Trinity College i St. John's
College. Powrót do Londynu.
4 DZIEŃ LONDYN – spacer obok Opactwa Westminster, Gmachów
Parlametu, Big Bena, Parku Św. Jakuba i Pałacu Buckingham, przez
Picadilly Circus, Soho do Covent Garden, Oxford Street.
5 DZIEŃ BRIGHTON – spacer po mieście, molo, wjazd na wieżę British
Airways i360, Royal Pawilion, powrót do Londynu.
6 DZIEŃ OXFORD - spacer po mieście z przewodnikiem
anglojęzycznym, przejście przez High Street, obok Christ Church
College, St. John's College, ogrodów, biblioteki Bodleian, teatru
Sheldonian, Trinity College, wejście do jednego z college'ów. Powrót
do Londynu.
7 DZIEŃ WINDSOR – zwiedzanie zamku Windsor z kaplicą Św.
Jerzego znaną z królewskich zaślubin, spacer deptakiem po mieście, aż
pod Eton College – jednej z najstarszych elitarnych szkół w Wielkiej
Brytanii. Powrót do Londynu.
8 DZIEŃ Przejazd komunikacją miejską. LONDYN – Spacer: przejście
obok Tower of London, przez Tower Bridge, doki Św. Katarzyny, spacer
południowym brzegiem Tamizy, obok teatru The Shakespeare’s Globe,
Most Milenijny, widok na Katedrę Św. Pawła, rejs statkiem po Tamizie
do Greenwich. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
Przejazd tunelem/ przeprawa promowa.
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z
rozkładem jazdy.
Uwaga! Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub
osoby pisemnie upoważnione. Poszczególne punkty programu mogą
ulec przesunięciu lub zmianie. Program wyjazdu prowadzony jest w
języku polskim.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów
panujących w Wielkiej Brytanii. Rodziny są sprawdzone i starannie
dobrane przez naszego partnera z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani
na obrzeżach Londynu, u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych
kulturowo i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2-5
osobowych, możliwe łóżka piętrowe.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki:
śniadanie: płatki na mleku, tosty z dżemem, herbata; lunch: kanapka,
owoc, batonik, chipsy, napój (lunch wydawany jest w formie suchego
prowiantu); obiadokolacja: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 800 PLN

JA3 turnus 1 27.06-05.07.2023 3290 PLN

JA3 turnus 2 18.07-26.07.2023 3290 PLN

JA3 turnus 3 01.08-09.08.2023 3290 PLN

JA3 turnus 4 08.08-16.08.2023 3290 PLN

JA3 turnus 5 15.08-23.08.2023 3290 PLN

JA3 turnus 6 22.08-30.08.2023 3290 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 35 osób, impreza
może zostać przez organizatora odwołana bez ponoszenia dodatkowych
kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator
powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
● przejazd autokarem, przejazd tunelem lub przeprawa

promowa
● zakwaterowanie - 6 noclegów w Londynie
● wyżywienie 3 × dziennie (6 śniadań, 6 pakowanych lunchów,

6 obiadokolacji)świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2.
dnia (środa), kończą się ciepłym lunchem przed wyjazdem z
Londynu 8. dnia (wtorek)

● ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w postaci gier i
zabaw w terenie

● opieka kierownika - pilota i wychowawców
● ubezpieczenia Uniqa: NNW (NWI – 2000 EUR, NWS – 1000

EUR), KL– 10000 EUR, bagaż – 200 EUR
● materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku angielskimi

DODATKOWE OPŁATY:
● 20 PLN - obowiązkowa dopłata na TFG (Turystyczny

Fundusz Gwarancyjny – 10 PLN) i TFP (Turystyczny Fundusz
Pomocowy – 10 PLN)

Płatne w Londynie, koszt wstępów i realizacji programu:
● 120 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2007
● 140 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2007 i wcześniej

FAKULTATYWNIE:
● 200 PLN – dieta wegetariańska, wegańska, dieta bez laktozy,

dieta bez glutenu (każda z diet płatna osobno)
● 140 PLN – ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (dla

chętnych). Uwaga: ubezpieczenie to nie podlega zwrotowi
nawet w wypadku odwołania imprezy przez organizatora

● 320 PLN – ubezpieczenie KL dla osób przewlekle chorych
● 80 PLN – pakiet kwarantanna

WAŻNE INFORMACJE
● dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest

ważny paszport
● zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
● radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 70 PLN na posiłki
● bezpłatny bagaż obejmuje: 1 sztukę bagażu głównego o max.

wymiarach 65 cm x 40 cm x 25 cm oraz 1 sztukę bagażu
podręcznego

● Uwaga: uczestników obozu obowiązują zasady wjazdu do
krajów tranzytowych i do Wielkiej Brytanii publikowane na
www.gov.pl
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