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Kings – renomowana szkoła, założona w 1957 roku, posiada akredytację 
British Council i jest zrzeszona w EnglishUK. Posiada nowoczesne centra 
nauczania zlokalizowane zarówno w  Wielkiej Brytanii, jak i  w  USA. 
Nauka języka prowadzona jest na wysokim poziomie przez doświadczo-
ną i wykwalifi kowana kadrę szkolną.

Oxford – jedno z najstarszych i najsłynniejszych miast uniwersyteckich 
świata, położone w południowej części Wielkiej Brytanii. Oxford często 
nazywany jest „miastem malowniczych wież”, którą to nazwę zawdzię-
cza swojej wspaniałej architekturze i uniwersyteckiej zabudowie. 

Kurs Vacation Extra – ośrodek nauczania St. Josephs zlokalizowany 
jest w willowej dzielnicy Oxfordu, 20 minut jazdy autobusem od centrum 
miasta. W pobliżu znajdują się liczne sklepy, bary, restauracje, a także 
biblioteka oraz centrum sportowe z basenem. Szkoła wyposażona jest 
w 21 nowocześnie urządzonych sal lekcyjnych, większość z nich posiada 
tablice interaktywne, specjalistyczne studio plastyczne, multimedialne 
laboratorium naukowo-językowe, bibliotekę, czytelnię, pokój rekreacyj-
ny, centrum komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu oraz 
strefę Wi-Fi w całym budynku. Na terenie szkoły znajduje się przestronna 
kafeteria serwująca ciepłe posiłki oraz patio, gdzie kursanci mogą relak-
sować się podczas przerw w zajęciach.

Rodziny goszczące – starannie wyselekcjonowane, zakwaterowanie 
w pokojach 1-osobowych, podróż do szkoły zajmuje do około 30 minut 
spacerem. Raz w tygodniu rodziny zapewniają pranie.

Akademik Crescent Hall – to nowoczesny, świetnie wyposażony 
akademik, należący do Oxford Brookes University, położony zaledwie 
2 minuty spacerem od ośrodka szkolnego St. Josephs. Kursanci mieszkają 
w 1-osobowych pokojach, pogrupowanych w 6-pokojowe apartamenty, 
z których każdy posiada 2 łazienki. Do dyspozycji mieszkańców jest także 
samoobsługowa pralnia, sala telewizyjna i ogród. Posiłki serwowane są 
w kafeterii ośrodka St. Josephs. 

Wiek: 14–17 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy:  01.07–14.07.2018 Wylot z Warszawy

15.07–28.07.2018 Wylot z Warszawy
29.07–11.08.2018 Wylot z Gdańska i Warszawy 

Przedpłata: 2000 PLN

Cena:  RODZINA 6990 PLN
 AKADEMIK 8390 PLN

Dopłaty
–  transport grupowy ATAS, pakiet lotniczy: 

Warszawa – Londyn – Warszawa 1350 PLN
 Gdańsk* – Londyn – Gdańsk*   1450 PLN
 * lot łączony z przesiadką w Warszawie

–  depozyt, płatny pierwszego dnia w akademiku   150 GBP
 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa – Londyn  godz. 07.30–09.25
 Londyn – Warszawa godz. 18.10–21.40
 Gdańsk – Londyn godz. 05.35–09.25
 Londyn – Gdańsk godz. 18.10–23.35

Opłata zawiera
 Nauka  

15 godzin w tygodniu, każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 15
Test kwalifi kacyjny, szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu 

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 1-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja
Akademik: pokój 1-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
1 wycieczka całodniowa i  2 wycieczki półdniowe podczas pobytu, np. Blenheim 
Palace, Magdalene College, Bletchley Park, Londyn, Bath, Brighton, Bournemouth, 
Windsor Castle i Eton.
Popołudniowe i  wieczorne zajęcia sportowo-rekreacyjne od poniedziałku do 
piątku, np. zwiedzanie muzeów, ogród botaniczny, wieczory fi lmowe, rękodzieło 
artystyczne, quizy, gry i zabawy drużynowe. 
Bilety wstępów oraz przejazdy wg programu szkolnego są wliczone w cenę.

 Transfer
Przejazd z  opiekunem ATAS z/na lotnisko Heathrow w  Londynie autobusem 
National Express do centrum Oxfordu oraz taxi transfer z centrum miasta do za-
kwaterowania, w dniu przyjazdu i powrotu.

 Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
 Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski aż do 
powrotu do kraju, zarówno podczas przelotu jak i w czasie trwania całego pobytu. Dodat-
kowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

 nauka w słynnym uniwersyteckim 
mieście

 wylot z opiekunem z Gdańska 
i Warszawy

 wysoki poziom nauczania

 


