obóz tenisowo-językowy

wiek uczestników: 13–18 lat
czas trwania: 8 dni
transport: samolot
zajęcia w terenie z na ve speakerami
PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018
Obóz tenisowo-językowy w Londynie to nowa pozycja w naszym katalogu, skierowana do zapaleńców i entuzjastów tenisa, która łączy aspekt sportowy z językowym.
Coroczny wielkoszlemowy turniej na Wimbledonie rozbudza emocje całego środowiska tenisowego. Na ten krótki czas oczy graczy oraz fanów skierowane są na korty, gdzie
pisane są kolejne rozdziały historii białej gry.
Jeśli chcesz uczyć się tenisa w jego ojczyźnie, śledząc przy tym atmosferę panującą na
Wimbledonie…jeśli chciałbyś poczuć dreszcz emocji towarzyszący piłkarzom wychodzącym na stadion Chelsea, żeby zachwycić najbardziej oddanych kibiców na świecie…
jeśli czujesz się na siłach, aby szlifować język angielski w jego rodzimym mieście… jeśli
marzysz o studiach dzięki którym będziesz miał w przyszłości pracę marzeń i chciałbyś
zobaczyć z bliska i porozmawiać z ludźmi którzy już ten krok zrobili, nie przegap tego
obozu… to propozycja idealna na tegoroczne wakacje.

 PROGRAM JĘZYKOWY
Podczas obozu JA9 treningi tenisowe, przeplatane będą zajęciami językowymi w postaci
gier i zabaw, obejmujących wiele rozmaitych informacji o tenisie oraz zwiedzaniem.
Dodatkowo uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w oparciu o wiedzę
związaną z tenisem. Uczestnicy zdobywają informacje podczas odwiedzania obiektów oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów i wywiadów w języku angielskim
z osobami zatrudnionymi w muzeach i obiektach sportowych. Poprzez zaproponowane
ćwiczenia uczestnicy mają możliwość doskonalenia konwersacji.

 PROGRAM
1 DZIEŃ Przylot, transfer z lotniska, zakwaterowanie w hostelu
2 DZIEŃ Trening 9.00–11.00, WIMBLEDON – zwiedzanie kortów i muzeum Wimbledonu.
Trening 17.00–19.00
3 DZIEŃ Trening 9.00–11.00, LONDYN – spacer i zajęcia językowe z native speakerem
w dzielnicy Westminster m. in. obok Big Bena, Gmachów Parlamentu, Parku Świętego
Jakuba, Pałacu Buckingham, spacer przez Piccadilly Circus, Soho, Placu Trafalgar, obok
Galerii Narodowej, China Town, Covent Garden. Trening 17.00–19.00.
4 DZIEŃ CAMBRIDGE – Wyjazd do Cambridge, punting – rejs słynnymi łódkami, spacer
po mieście i zajęcia językowe z native speakerem, przedstawienie zasad i możliwości
studiowania w jednej z najlepszych uczelni na świecie, LONDYN – powrót do Londynu
– London Eye, rejs po Tamizie.
5 DZIEŃ Trening 9.00–11.00, LONDYN – zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych
Madame Tussaud’s, zakupy na Oxford Street. Trening 17.00–19.00.
6 DZIEŃ Trening 9.00–11.00. CHELSEA – zwiedzanie stadionu Chelsea. Trening 17.00–19.00.
7 DZIEŃ Trening 9.00–11.00. LONDYN – spacer po Hyde Park, ekskluzywnej dzielnicy
Knightsbridge, wizyta w Muzeum Historii Naturalnej. Turniej podsumowujący z nagrodami 17.00–19.00.
8 DZIEŃ Wykwaterowanie. LONDYN – spacer po City of London (połączony ze wspólnym posiłkiem), obok Katedry Św. Pawła, Most Milenijny, Teatru Szekspirowskiego The
Globe, Borough Market, przejście przez Tower Bridge, obok Tower of London.
Przejazd na lotnisko, wylot.
W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych, treningi będą realizowane zamiennie z innymi atrakcjami.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 7 noclegów w Londynie
• wyżywienie: 3 × dziennie (7 śniadań, 7 packed lunch, 7 obiadokolacji)
• świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 1. dnia, kończą się ciepłym lunchem
przed opuszczeniem Londynu ostatniego dnia
• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w postaci gier i zabaw w terenie
• 20 godzin zajęć tenisowych
• opieka pilota i wychowawców/ wykwalifikowanej kadry trenerskiej
• ubezpieczenie NNW, KL, bagaż – AXA SPORT
• intensywny program sportowy z elementami zwiedzania
• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku angielskim

 DODATKOWE OPŁATY
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie; wiek liczony jest
wg roczników):
150 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2002
190 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2002 i wcześniej

 DODATKOWE UBEZPIECZNIA
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 140 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 kursy walut: dopłata 80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)

 WAŻNE INFORMACJE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub
dowód osobisty
• zalecamy zabranie ważnej karty EKUZ
• prosimy o zabranie dwóch bagaży: bagażu głównego 23 kg oraz jednego bagażu
podręcznego 8 kg
• telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpoczęciem wyjazdu

TURNUSY I CENY
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)
JA9-1
28.07–04.08.2018

2990 PLN

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1GBP=5,2 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY – ROZKŁAD JAZDY str. 7
SAMOLOT – info na www.atas.pl
DOJAZD WŁASNY*

1350 PLN
Bez dopłaty

* Uczestnik z dojazdem własnym zobligowany jest do stawienia się pierwszego dnia w hostelu Barkstone Rooms
o godzinie 19.30 i musi zostać odebrany ósmego dnia z hostelu (ok. godziny 12.00) przez rodzica/prawnego opiekuna lub inną pełnoletnią osobę przez niego wskazaną (szczegóły do potwierdzenia z kierownikiem obozu).

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy zakwaterowani są w hostelu Barkston Rooms. Hostel znajduje się w dogodnej lokalizacji w centrum miasta. Zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych (łóżka
piętrowe) z łazienką. Pokoje 6-osobowe z łazienkami, urządzone w sposób prosty,
wnętrza bardzo czyste i schludne.
Podczas obozu uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania: płatki na mleku,
tosty z dżemem, sok, herbata; lunch pakowny; obiadokolacje: jednodaniowy ciepły
posiłek, napój.
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Dołącz do grupy: facebook.com/groups/obozyatasanglia
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