obóz językowy

LONDYN
Z KURSEM JĘZYKOWYM
wiek: 13 - 18 lat
czas trwania: 16 dni
zakwaterowanie: rodziny brytyjskie
transport: autokar

#nativespeakers #sightseeing #Longleat

Marzysz o poznaniu Londynu, chwili rozrywki,
a dodatkowo chciałbyś podszkolić swoje umiejętności
językowe na zajęciach z native speakerami? Zdecyduj
się na kurs w Londynie! Ciekawe zajęcia językowe,
bogaty program zwiedzania i wspólne aktywności
w gronie znajomych – to idealne połączenie
gwarantujące niezapomniane wakacje!

PROGRAM JĘZYKOWY

30 lekcji w klasach i zajęcia w terenie.
Zajęcia w klasach: Lekcje odbywają się od
poniedziałku do piątku w wymiarze 3 godzin
lekcyjnych dziennie (każda lekcja trwa 45 minut).
Grupy językowe max. 16 osobowe.
Zajęcia w terenie: uczestnicy realizują praktyczne
ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw w terenie.
KURS STANDARDOWY (13-18 lat)
Kurs językowy w Londynie prowadzony jest
w klasach oraz podczas zwiedzania (praktyczne
ćwiczenia językowe). Lekcje w klasach prowadzone
są przez native speakerów. Nauczanie odbywa się
na różnych poziomach od Intermediate do Upperintermediate Plus. Uczestnicy dzieleni są na grupy
językowe na podstawie testu kwalifikacyjnego. Kurs
koncentruje się wokół konwersacji i rozumienia
języka potocznego, kładzie nacisk na umiejętność
komunikowania się. Wymagania językowe wobec
uczestników: znajomość języka angielskiego
przynajmniej na poziomie Intermediate.

PROGRAM

1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd przez
Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa, przyjazd do Londynu,
zakwaterowanie.
3 DZIEŃ LONDYN – zajęcia w klasach, Tower of
London, Tower Bridge, rejs statkiem po Tamizie.
4 DZIEŃ LONDYN – zajęcia w klasach, panorama
miasta z London Eye, przejście obok Opactwa
Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Bena, Parku
Św. Jakuba, Pałacu Buckingham.
5 DZIEŃ LONDYN – zajęcia w klasach, Muzeum
Historii Naturalnej, Hyde Park, przejazd obok
Harrodsa.
6 DZIEŃ LONDYN – zajęcia w klasach, zakupy
w Centrum Handlowym Westfield Stradford.
7 DZIEŃ LONDYN – zajęcia w klasach, Muzeum
Brytyjskie, spacer po Covent Garden. Powrót do
Londynu.
8 DZIEŃ LONGLEAT SAFARI PARK – najsłynniejszy
park safari w Wielkiej Brytanii.
9 DZIEŃ OXFORD – przejście przez High Street, obok
Christ Church College, ogrodów, Bodleian
Library, Teatr Scheldonian, St. John’s College.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem anglojęzycznym.
Powrót do Londynu.

10 DZIEŃ LONDYN – zajęcia w klasach, zwiedzanie
Warner Bros. Studio – miejsca, w którym
powstawały filmy o przygodach Harry’ego Pottera.
11 DZIEŃ BRIGHTON – zajęcia w klasach, spacer
nadmorskim deptakiem, molo, słynne The Lanes
– labirynt wąskich, kolorowych uliczek. Powrót do
Londynu.
12 DZIEŃ LONDYN – zajęcia w klasach, Muzeum
Figur Woskowych Madame Tussaud’s.
13 DZIEŃ LONDYN – zajęcia w klasach, wyjście na
popołudniowy MUSICAL w języku angielskim.
14 DZIEŃ LONDYN – zajęcia w klasach, Plac
Leicester, lekcja muzealna w Galerii Narodowej,
spacer po Chinatown i Soho.
15 DZIEŃ Wyjazd do Polski, przeprawa promowa.
16 DZIEŃ Przyjazd do Polski wg rozkładu.
Uwaga - obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18
przez rodziców lub osoby upoważnione.
Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 z przyczyn
niezależnych od biura niektóre punkty programu
mogą nie zostać zrealizowane.Poszczególne punkty
programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Program zwiedzania prowadzony jest częściowo
w języku angielskim.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zakwaterowanie u rodzin, które są sprawdzone
i starannie dobrane przez naszego partnera z Anglii.
Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu.
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, sok; lunch: kanapka, owoc, batonik,
chipsy, napój (lunch wydawany jest w formie
suchego prowiantu); obiadokolacja: jednodaniowy
ciepły posiłek, herbata.

WAŻNE INFORMACJE

• należy posiadać ważny paszport
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ważną legitymację szkolną
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN
na posiłki
• dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu
głównego o max. wymiarach 65 cm x 40 cm x 25 cm
oraz 1 sztuki bagażu podręcznego
• w ramach obozu część uczestników przyjeżdża do
Londynu autokarem, część przylatuje samolotem.
Grupy spotykają się 3 dnia i realizują program
wspólnie aż do dnia 14. Uwaga! Uczestnicy lecący
samolotem i jadący autokarem kwaterowani są
osobno, zazwyczaj u innych rodzin.
• Uwaga! W związku z COVID-19 uczestników
obozu obowiązują zasady wjazdu do Wielkiej
Brytanii publikowane na www.gov.pl

obozy zagraniczne językowe

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 1000 PLN
KURS STANDARDOWY
JAL-A

Turnus 1

02.07–17.07.2022

5390 PLN

JAL-A

Turnus 2

16.07–31.07.2022

5390 PLN

JAL-A

Turnus 3

30.07–14.08.2022

5390 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 i przeprawa promowa
✓ zakwaterowanie - 13 noclegów w Londynie
✓ wyżywienie: 3 × dziennie (13 śniadań, 13 pakowane
lunche, 13 obiadokolacji) – świadczenia rozpoczynają
się obiadokolacją 1 dnia (niedziela), kończą pakowanym
lunchem 15 dnia (sobota)
✓ zajęcia językowe: 30 zajęć w klasach i materiały
dydaktyczne, zajęcia w terenie
✓ opieka kierownika - pilota i wychowawców
✓ ubezpieczenie UNIQA (NNW, KL, bagaż)
✓ materiały dydaktyczne w języku angielskim

DODATKOWE OPŁATY

• 20 PLN obowiązkowa dopłata na TFG i TFP
• 0-150 PLN dopłata za wyjazd z poszczególnych miast
Polski – patrz rozkład jazdy
• 250 PLN zakup produktów wegańskich, bezglutenowych
lub bezlaktozowych
• 165 PLN - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (dla
chętnych, obejmuje nagłe zachorowanie na COVID-19,
nie obejmuje kwarantanny). Uwaga: ubezpieczenie to nie
podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania imprezy
przez organizatora.
• 500 PLN- ubezpieczenie KL dla osób przewlekle chorych
• 80 PLN - Pakiet Kwarantanna
Płatne w Londynie
koszt wstępów i realizacji programu:
• 190 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2006
• 215 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2006
i wcześniej

www.atas.pl

