ATAS sp. z o.o.

BIURO TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ
00-673 Warszawa
ul. Koszykowa 60/62 lok.3

KURS JĘZYKOWY
LONDYN

KONTAKT:
E-mali:btm@atas.pl
Tel.+48 (22) 625 18 51

wiek uczestników 13 – 18 lat
czas trwania 16/14 dni
transport: autokar / samolot
nauka: zajęcia językowe w klasie i w terenie

www.atas.pl

#native speakers #shopping #sightseeing #London 2019
Kurs językowy w Londynie to: ciekawe zajęcia językowe w klasach z
native speakerami, bogaty program zwiedzania, rozrywka.
Kurs językowy w Londynie to dwa tygodnie podczas których przełamiesz
barierę mówienia, zwiedziesz Londyn, zrobisz zakupy, poznasz fajne
osoby.
Zapewniamy opiekę kierownika i wychowawców. Do dyspozycji grupy na
miejscu pozostaje nasz autokar.

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 speaker`ów. Nauczanie
odbywa się na różnych poziomach zaawansowania od lower-intermediate
do upper-intermediate plus. Kurs koncentruje się wokół konwersacji i
rozumienia języka potocznego. Zwracamy szczególną uwagę na
umiejętność komunikowania się. Uczestnicy dzieleni są na grupy
językowe na podstawie testów kwalifikacyjnych.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU
MATURALNEGO (16-18 lat)
Założeniem kursu jest przygotowanie uczestników do matury na
poziomie rozszerzonym. Do części ustnej, jak również pisemnej w
zakresie pisania tekstów. Kurs jest wzbogacony o wybrane zagadnienia
gramatyczne. Prowadzony jest w oparciu o repetytorium, które będzie
wykorzystane częściowo. Program zwiedzania realizowany jest wspólnie
z kursem standardowym (13-18 lat).

PROGRAM JĘZYKOWY
30 lekcji w klasach (każda lekcja trwa 45 minut) i zajęcia w terenie.
Zajęcia w klasach: Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku w
wymiarze 3 godzin lekcyjnych dziennie. Grupy językowe max 16
osobowe.
Zajęcia w terenie: uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe
w formie gier i zabaw w terenie.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka
angielskiego w stopniu podstawowym.
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 2-4
osobowych, możliwe łóżka piętrowe.
Wyżywienie: śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok; lunch: 2
kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch wydawany jest w formie
suchego prowiantu); obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek,
herbata.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
- opcja autokarowa – przejazd autokarem i przeprawa promowa
- opcja samolotowa – przelot samolotem LOT wraz z opiekunem
- zakwaterowanie: 13 noclegów
- wyżywienie: 3 × dziennie (13 x śniadanie, 13 x packed lunch, 13 x
obiadokolacja) – świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2 dnia
(niedziela), kończą śniadaniem i pakowanym lunchem 15 dnia (sobota)
PROGRAM
1 DZIEŃ Pakiet autokarowy: Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd - opieka i prowadzenie programu przez kierownika-pilota, wychowawców
- ubezpieczenie AXA: NNW 2000 EUR, KL 10 000 EUR i bagaż 200 EUR
przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji w kierunku Wielkiej Brytanii.
- zajęcia językowe: 30 zajęć w klasach, zajęcia w terenie
2 DZIEŃ Przeprawa promowa, przyjazd do Londynu, zakwaterowanie.
Pakiet lotniczy: Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie, przelot z - materiały dydaktyczne
opiekunem do Londynu Heathrow, przejazd komunikacją miejską pod
WAŻNE INFORMACJE
opieką wychowawcy do rodzin, zakwaterowanie.
3 DZIEŃ LONDYN: przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów - dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny
paszport
Parlamentu, Big Ben'a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham.
- zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
4 DZIEŃ LONDYN: Tower of London, Tower Bridge, rejs statkiem
- bagaż - pakiet autokarowy: dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu
po Tamizie.
głównego o max, wymiarach 65 x 40 x 25 cm oraz 1 sztuki bagażu
5 DZIEŃ LONDYN: Zakupy w Centrum Handlowym Westfiled Stradford
podręcznego. Przekroczenie limitu rozmiaru bagażu może wiązać się z
6 DZIEŃ LONDYN: London Eye, wyjście na MUSICAL.
koniecznością dopłaty w Londynie 10 GBP za dodatkowy transport do
7 DZIEŃ LONDYN: Galeria Narodowa (zwiedzanie z przewodnikiem rodziny
anglojęzycznym), Plac Trafalgar, Leicester Square, Chinatown.
- bagaż - pakiet lotniczy - 1 sztuka bagażu do 23 kg oraz bagaż
8 DZIEŃ LONGLEAT SAFARI PARK: najsłynniejszy park safari w UK. podręczny do 8 kg
9 DZIEŃ OXFORD:przejście przez High Street, obok Christ Church
- radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na posiłki, drobne EUR
College, ogrodów, Bodleian Library, Teatr Scheldonian, St. John's College na toalety
zwiedzanie miasta z przewodnikiem anglojęzycznym:
- prosimy zabrać przejściówki (adaptery) do kontaktów
10 DZIEŃ LONDYN: zwiedzanie Harry Potter Studio,
- dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego o max, wymiarach
11 DZIEŃ LONDYN: Muzeum Figur Woskowych Madame 65 x 40 x 25 cm oraz 1 sztuki bagażu podręcznego. Przekroczenie limitu
Tussaud's.
rozmiaru bagażu może wiązać się z koniecznością dopłaty w Londynie 10
12 DZIEŃ LONDYN: Muzeum Brytyjskie, Covent Garden.
GBP za dodatkowy transport do rodziny
13 DZIEŃ BRIGHTON: spacer po mieście, molo, przejście obok Royal - obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby
Pawilion.
upoważnione
14 DZIEŃ LONDYN: Muzeum Historii Naturalnej, Harrods*.
15 DZIEŃ Pakiet lotniczy: Przejazd komunikacją miejską pod opieką TURNUSY I CENY
wychowawcy na lotnisko Heathrow, przelot z opiekunem na lotnisko Zaliczka: 1000 PLN
Chopina w Warszawie.
CENA KURSU
CENA KURSU
STANDARDOWEGO MATURALNEGO
Pakiet autokarowy: Wyjazd do Polski, przeprawa promowa.
16 DZIEŃ Przyjazd do Polski wg rozkładu.
* Program turystyczny 14 dnia nie będzie realizowany w terminie JAL-9 i
JAL-1
22.06-07.07.2019
4490
JAL-10.
autokar
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Program zwiedzania prowadzony jest częściowo w języku angielskim.
JAL-2
23.06-06.07.2019
5440
samolot

JAL-3
autokar

06.07-21.07.2019

4590

-

JAL-4
samolot

07.07-20.07.2019

5540

-

JAL-5
autokar

20.07-04.08.2019

4540

4600

JAL-6
samolot

21.07-03.08.2019

5490

5550

JAL-7
autokar

03.08-18.08.2019

4490

4500

JAL-8
samolot

04.08-17.08.2019

5440

5450

JAL-9*
autokar

17.08-31.08.2019

4290

JAL-10 *
samolot

18.08-30.08.2019

5240

PROMOCJA:
-200 PLN do 28.02.2019
Wyjazd realizowany będzie przy minimalnej liczbie osób (łącznie pakiet
autokar i samolot): 35. W przypadku braku minimalnej liczby 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.
DODATKOWE OPŁATY
- koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie;
wiek liczony jest wg roczników):
155 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2003
165 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2003 i wcześniej
- dopłata 10 GBP na pokrycie transferu komunikacją miejską z/na
lotnisko Heatrow pod opieką wychowawcy (pakiet lotniczy)
- 10 GBP – opłata za ponadwymiarowy bagaż (patrz: Ważne
informacje)
- 120 PLN - dopłata za specjalną dietę uczestnika (wegańską,
bezglutenową, bezlaktozową),
DODATKOWE UBEZPIECZNIA
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – może być zawarte w terminie
najpóźniej 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie
turystycznej i wpłaty całości lub zaliczki wraz z kosztami ubezpieczenia.
W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy jest mniej niż 30 dni – umowę
ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy
uczestnictwa w imprezie turystycznej
Parkiet autokar:
- KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 140 PLN
- KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób przewlekle chorych :
420 PLN
- CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 250 PLN
Pakiet samolot:
- KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji pakiet samolot: 170 PLN
- KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób przewlekle chorych:
510 PLN
- CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 210 PLN
TRANSPORT
PAKIET AUTOKAROWY Jeździmy komfortowymi autokarami
wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyzację, DVD. Miejsca w
autokarach są nienumerowane. Przed granicą przewidujemy postój
przeznaczony na posiłek oraz ewentualne przesiadki pasażerów. Przy
niewielkiej liczbie uczestników z danego miasta istnieje możliwość
dowózki busem. Sugerujemy zabranie ok. 5 EUR (bilon) na toalety w
Niemczech.
Miejsce zbiórki
Uwaga: Zbiórka 30 min. przed
planowaną godziną odjazdu

Parking przy ulicy Długie Ogrody
od strony Bramy Żuławskiej

11:00

18:15

Grudziądzokolice

Stacja Circle K, Stare Marzy koło
Grudziądza przy drodze nr 91

12:30

16:15

Toruń

Stacja Orlen, ulica Łódzka 83

13:30

15:15

Bydgoszcz

Parking przy hali “Łuczniczka”,
ul. Toruńska 59

14:30

14:15

Gniezno

Stacja Lotos, ul. Żwirki i Wigury
32

16:00

12:45

TRASA CENTRALNA - wyjazd realizowany we wszystkich terminach.
Istnieje możliwość dowozu uczestników busem do głównego autokaru.

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1GBP=5,2 PLN
* nie będzie realizowany program turystyczny w dniu 14

Miejscowość

Gdańsk

Godzina
odjazdu

Orientacyjna
godzina
powrotu

TRASA PÓŁNOCNA - istnieje możliwość dowozu uczestników busem do
głównego autokaru. Wyjazd realizowany będzie przy minimum 5
osobach – informacje na 3 dni przed wyjazdem.

Warszawa

Dworzec Zachodni PKS, st. 11

12:00

16:30

Łódź

Dworzec Autobusowy Północny,
ul. Smugowa 30/32

14:00

14:30

Koninokolice

Parking przy McDonald's, ul.
Ogrodowa 31, Stare Miasto koło
Konina

15:45

12:45

Poznań

Dworzec Autobusowy przy CH
Avenida ul. S. Matyi 2

17:15

11:30

Torzym

Zajazd „Złota Grota”, ul.
Saperska 10

21:00

09:30

TRASA POŁUDNIOWA - wyjazd realizowany we wszystkich terminach.
Istnieje możliwość dowozu uczestników busem do głównego autokaru.
Kraków

Parking przy stadionie “Wisły”,
ul. Reymonta 22

11:00

18:00

Katowice

Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 1

12:30

16:30

Opole okolice

Stacja Lotos, Posiłek 1A, 47-300
Rogów Opolski (zjazd z
autostrady A4 na drogę krajową
nr 45)

14:15

14:45

Wrocław

Parking przy ul. Ślężnej (róg ul.
Kamiennej przy Wzgórzu
Andersa)

15:45

13:15

Lubin

Stacje Orlen przy drodze nr 36,
zgodnie z kierunkiem podróży

17:15

11:45

Zielona
Góra

Stacja Orlen, ul. Sulechowska

18:30

10:30

PAKIET LOTNICZY LONDYN
przelot samolotem rejsowym PLL LOT Warszawa – Londyn
Heathrow – Warszawa
- nadzór opiekuna ATAS podczas lotu i podczas przejazdu do rodzin
- odprawa na lotnisku Okęcie w Warszawie, zbiórka na lotnisku F.
Chopina na 2 godziny przed wylotem w hali odlotów, terminal A,
stanowisko odpraw ATAS (Meeting Point)
- monitorowanie podczas lotu oraz w hali przylotów na lotnisku Heathrow
(terminal A)
- opłaty lotniskowe
- bagaż 23 kg plus bagaż podręczny 8 kg
WARSZAWA – LONDYN
wyloty w NIEDZIELE : 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08.
Wylot z Warszawy, nr lotu LO 279 Przylot do Londynu Heathrow –
– godz. 15:30
godz. 17:20
LONDYN – WARSZAWA
powroty w SOBOTY: 06.07, 20.07, 03.08, 17.08
Wylot z Londynu Heathrow nr lotu
LO 282 – godz. 10:15

Przylot do Warszawy – godz.
13:45

LONDYN – WARSZAWA
powrót w PIĄTEK: 30.08
Wylot z Londynu Heathrow nr lotu
LO 280 – godz. 18:10

Przylot do Warszawy – godz.
21:40

