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LONDYN I MIASTA ANGLII
obóz językowy

#HarryPotter #shopping #sightseeing #Londyn2019

Obóz ten przeznaczony jest dla uczestników, którzy 
marzą o wakacjach w Londynie oraz chcą zobaczyć 
#studio Harrego Po  era, miejsce gdzie kręcone były 
fi lmy o przygodach młodego czarodzieja. 
W programie również wiele innych atrakcji jak: rejs łód-
kami w #Oxford, wjazd na wieżę Bri  sh Airways i360 
w #Brighton i Park Safari.
Do dyspozycji grupy na miejscu pozostaje nasz autokar.

PROGRAM
1 DZIEŃ Pakiet autokarowy: Zbiórka, wyjazd wg roz-
kładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię do 
Francji.
Pakiet lotniczy: Zbiórka na lotnisku Chopina w War-
szawie, przelot z opiekunem do Londynu Heathrow, 
przejazd komunikacją miejską pod opieką wychowawcy 
do rodzin, zakwaterowanie.
2 DZIEŃ Pakiet autokarowy: Przeprawa promowa, 
przejazd do Londynu.
Pakiet lotniczy: Przejazd komunikacją miejską z opieku-
nem do centrum Londynu. 
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. LONDYN 
– 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. Spotkanie obu 
grup i wspólne zwiedzanie: spacer obok Opactwa 
Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku 
Św. Jakuba, Pałacu Buckingham.
Przejazd komunikacją miejską do dzielnicy zakwatero-
wania.
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, 
OXFORD – zwiedzani e z przewodnikiem anglojęzycz-
nym: przejście przez High Street, obok Christ Church 
College, ogrodów, Bodleian Library, Scheldonian Thea-
tre, St. John’s College, pun  ng. Powrót do Londynu.
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, 
LONDYN – Gabinet Figur Woskowych Madame 
Tussaud’s, Oxford Street z Primarkiem, Hyde Park, Mu-
zeum Historii Naturalnej.
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, 
LONGLEAT SAFARI PARK – najpopularniejszy Park Safari 
w UK. Powrót do Londynu
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, 
BRIGHTON: spacer po mieście, molo, wjazd na wieżę 
Bri  sh Airways i360, Royal Pavilion, powrót do Lon-
dynu. 
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, 
wycieczka do WARNER BROS. STUDIO, w którym po-
wstawały fi lmy o przygodach HARRY’EGO POTTERA, 
powrót do LONDYNU – Muzeum Brytyjskie. 
8 DZIEŃ Pakiet autokarowy: Przejazd do Londynu 
komunikacją miejską. Ćwiczenia językowe podczas 
zwiedzania, LONDYN – Przejście obok Tower of London, 
przez Tower Bridge, doki Św. Katarzyny, spacer południo-
wym brzegiem Tamizy, obok teatru The Shakespeare’s 
Globe, Most Milenijny, widok na Katedrę Św. Pawła, 
ciepły lunch.

Wyjazd do Polski, przeprawa promowa. 
Pakiet lotniczy: Przejazd komunikacją miejską pod 
opieką wychowawcy na lotnisko Heathrow, przelot 
z opiekunem na lotnisko Chopina w Warszawie. 
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu 
lub zmianie. 
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.

PROGRAM JĘZYKOWY 
Uczestnicy obozu realizują praktyczne ćwiczenia w for-
mie „project in English”, zdobywając informacje podczas 
zwiedzania oraz wykonując ciekawe zadania. Pozwala to 
przełamać barierę językową, a kontakt z rodziną brytyj-
ską i anglojęzycznym przewodnikiem muzealnym daje 
szansę osłuchania się z językiem i poszerzenia znajomo-
ści słownictwa.
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 partne-
ra z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach 
Londynu, u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kul-
turowo i etnicznie. 
Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2–4-osobo-
wych, możliwe łóżka piętrowe.
Wyżywienie: śniadania: płatki na mleku, tosty z dże-
mem, sok; lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój 
(lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu); 
obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• pakiet autokarowy – przejazd autokarem i przeprawa 

promowa
• pakiet lotniczy – przelot Warszawa-Londyn-Warsza-

wa liniami LOT pod opieką wychowawcy.
• zakwaterowanie – pakiet autokarowy: 6 noclegów 

w Londynie
• zakwaterowanie – pakiet lotniczy: 7 noclegów w Lon-

dynie
• wyżywienie: 3 × dziennie (pakiet autokarowy 6 śnia-

dań, 6 packed lunch, 6 obiadokolacji – świadczenia 
rozpoczynają się obiadokolacją 2 dnia w niedzielę, 
kończą się lunchem przed wyjazdem z Londynu 8 dnia 
w sobotę / pakiet lotniczy 7 śniadań, 7 packed lunch, 
7 obiadokolacji – świadczenia rozpoczynają się obia-
dokolacją 1 dnia w sobotę, kończą się lunchem przed 
wyjazdem z Londynu 8 dnia w sobotę) 

• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w posta-
ci gier i zabaw w terenie

• opieka i prowadzenie programu przez kierownika-
-pilota, wychowawców

• ubezpieczenie AXA: NNW 2000 EUR, KL 10 000 EUR 
i bagaż 200 EUR 

• bogaty program zwiedzania
• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku 

angielskim

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki, około 5 EUR w drobnych monetach na toalety
• prosimy zabrać przejściówki (adaptery) do kontaktów
• dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego 

o maks., wymiarach 65 × 40 × 25 cm oraz 1 sztuki 
bagażu podręcznego. Przekroczenie limitu rozmia-
ru bagażu może wiązać się z koniecznością dopłaty 
w Londynie 10 GBP za dodatkowy transport do ro-
dziny

• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-
ców lub osoby pisemnie upoważnione

• prosimy o zabranie legitymacji szkolnej

wiek 
uczestników:  11–16 lub 13–18 lat

czas trwania:  9/ 8 dni  

transport: autokar / samolot

ćwiczenia językowe w terenie 
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TRANSPORT
• Pakiet autokarowy – patrz rozkład jazdy str. 10
• Pakiet lotniczy

PAKIET LOTNICZY LONDYN
• przelot samolotem rejsowym PLL LOT Warszawa 

– Londyn Heathrow – Warszawa
• Uwaga! Mamy zakupioną pulę biletów – liczba miejsc 

jest ograniczona. 
• nadzór opiekuna ATAS podczas lotu Warszawa 

– Heathrow (terminal 2) – Warszawa
• odprawa na lotnisku Okęcie w Warszawie
• zbiórka na lotnisku F. Chopina na 2 godziny przed wy-

lotem w hali odlotów, terminal A, stanowisko odpraw 
ATAS (Mee  ng Point)

• monitorowanie podczas lotu oraz w hali przylotów na 
lotnisku Heathrow (terminal A)

• opłaty lotniskowe
• bagaż 23 kg plus bagaż podręczny 8 kg

SZCZEGÓŁY LOTU

WARSZAWA – LONDYN
wyloty w SOBOTY: 22.06, 13.07, 27.07, 17.08.

Wylot z Warszawy, nr lotu LO 279 
– godz. 15:30

Przylot do Londynu Heathrow 
– godz. 17:20

LONDYN – WARSZAWA
powroty w SOBOTY: 29.06, 20.07, 03.08, 24.08

Wylot z Londynu Heathrow nr lotu 
LO 282 – godz. 10:15

Przylot do Warszawy 
– godz. 13:45

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN 11–16 lat 13–18 lat 

JA2-1 samolot 22.06–29.06.2019 — 3250 PLN
JA2-2 autokar 22.06–30.06.2019 — 2250 PLN
JA2-3 autokar 29.06–07.07.2019 2250 PLN —
JA2-4 samolot 13.07–20.07.2019 — 3250 PLN
JA2-5 autokar 13.07–21.07.2019 — 2250 PLN
JA2-6 autokar 20.07–28.07.2019 2250 PLN —
JA2-7 samolot 27.07–03.08.2019 — 3250 PLN
JA2-8 autokar 27.07–04.08.2019 — 2250 PLN
JA2-9 autokar 10.08–18.08.2019 2250 PLN —
JA2-10 samolot 17.08–24.08.2019 — 3250 PLN
JA2-11 autokar 17.08–25.08.2019 — 2200 PLN
JA2-12 autokar 24.08–31.08.2019* — 1990 PLN

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

*  Turnus 12 skrócony – bez 6 dnia programu UWAGA – na wstępy 
prosimy przygotować mniej o 15 GBP

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 
• opcja autokar 35 osób
• opcja samolot 8 osób
impreza może zostać przez organizatora odwołana bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu odszkodo-
wania 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): 
• 130 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2003
• 145 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2003 

i wcześniej
• 10 GBP na pokrycie transferu komunikacją miejską 

z/na lotnisko Heathrow pod opieką wychowawcy 
(pakiet lotniczy)

• 10 GBP – opłata za ponadwymiarowy bagaż (patrz: 
Ważne informacje) 

• 120 PLN – dopłata za specjalną dietę uczestnika 
(wegańską, bezglutenową, bezlaktozową),

• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski 
– patrz rozkład jazdy str. 10

DOBROWOLNE UBEZPIECZNIA 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być zgło-
szone do 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
pakiet autokarowy: 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 65 PLN 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych: 200 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

135 PLN 
pakiet lotniczy: 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 100 PLN 
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych: 300 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

120 PLN
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