
LONDYN 
ZIMOWY OBÓZ JĘZYKOWY 
 
Ferie w Londynie? Super pomysł! Londyn zimą jest 
fascynujący. Czeka na Ciebie wspaniałe i fascynujące miasto, 
zapraszają muzea i atrakcje. W programie wycieczka do 
słynnego Oxfordu. Do dyspozycji grupy, na miejscu, 
pozostaje nasz autokar. 
 

PROGRAM JĘZYKOWY  

Obóz zimowy w Londynie to duża dawka języka angielskiego. 
Realizując program zwiedzania prowadzimy warsztaty i praktyczne 
ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw w terenie, co daje 
uczestnikom możliwość szlifowania umiejętności językowych, ale 
przede wszystkim przeżycia niezapomnianej przygody. Kontakt z 
anglojęzycznymi przewodnikami, rozmowy z rodziną goszczącą czy 
osobami zatrudnionymi w muzeach rozwijają umiejętności 
komunikacyjne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę.  
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka 
angielskiego w stopniu podstawowym. 
 

PROGRAM 

1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg. rozkładu, przejazd nocny przez 
Niemcy, Holandię, Belgię do Francji. 
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. 
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
Londyn - London Eye*, przejście obok The Shakespeare's Globe, 
spacer obok Gmachów Parlamentu, Big Ben'a, Opactwa 
Westminsterskiego, park Św. Jakuba, przejście pod Pałac Buckingham 
przejazd komunikacją miejską do dzielnicy zakwaterowania. 
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, 
Londyn – Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud's, Oxford 
Street z Primarkiem, Hyde Park, Muzeum Historii Naturalnej. 
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, 
Oxford – zwiedzanie z przewodnikiem anglojęzycznym: przejście przez 
High Street, obok Christ Church College, ogrodów, Bodleian Library, 
Teatru Scheldonian, St. John's College, wejście do Trinity College lub 
innego, zakupy. 
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, 
Londyn – Plac Trafalgar, kolumna Horacego Nelsona, lekcja muzealna 
w Galerii Narodowej, Plac Leicester, spacer po Covent Garden i China 
Town, Picadilly Circus. Wyjście do TEATRU na musical. 
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, przejazd do 
centrum Londynu komunikacją miejską, 
Londyn - lekcja muzealna w Tower of London. Przejazd kolejką DLR. 
Greenwich: przejście obok klipra herbacianego Cutty Sark, Muzeum 
Morskie, słynny park przez który przebiega Południk „0”, widok na 
Londyn ze wzgórza Greenwich. 
Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przeprawa promowa. 
7 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Uwaga - obowiązkowy odbiór młodzieży 
przez rodziców lub osoby pisemnie upoważnione 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub 
zmianie. Program zwiedzania prowadzony jest w języku 
polskim. 
* W przypadku braku możliwości wejścia na London Eye z powodu 
corocznej przerwy konserwacyjnej ten punkt programu zostanie 
zastąpiony The London Dungeon 
 

WAŻNE INFORMACJE: 

- dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny 
paszport lub dowód osobisty 
- każdy uczestnik powinien posiadać ważną kartę EKUZ 
- prosimy o zabranie jednego średniej wielkości bagażu (zalecany 
rozmiar bagażu 65 x 40 x 25) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego 
- prosimy o zabranie przejściówek do kontaktów (adapterów) 
- prosimy o zabranie prowiantu oraz ok. 50 PLN na posiłki 
 

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. Kwaterujemy u rodzin z klasy 
średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Młodzież 
zakwaterowana jest w pokojach 2-5 osobowych. 
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: 
śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata 
lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch wydawany jest 
w formie suchego prowiantu) 
obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata. 

 
wiek uczestników 13 – 18 lat 
czas trwania 7 dni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TURNUSY I CENY 

12.01 - 18.01.2020 1590 PLN 

26.01 - 01.02.2020 1590 PLN 

09.02 - 15.02.2020 1590 PLN 

16.02 - 22.02.2020 1590 PLN 

 
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1GBP=5,0 PLN Impreza 
odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na nią minimum 35 osób. 
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 
 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE 

- zakwaterowanie – 4 noclegi w Londynie 
- przejazd autokarem do Londynu, przejazdy na miejscu i powrót do 
kraju 
- przeprawa promowa 
- wyżywienie 3 × dziennie (4 śniadania, 4 packed lunch, 4 
obiadokolacje – świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2 dnia w 
poniedziałek, kończą się packed lunchem przed wyjazdem z Londynu 
6 dnia w piątek) 
- lekcje muzealne i zwiedzanie z przewodnikiem angielskojęzycznym, 
- opieka i prowadzenie programu przez kierownika-pilota, 
wychowawców 
- ubezpieczenie AXA Europa: NNW (2 000 EUR), KL + CP (10 000 
EUR), bagaż (200 EUR) 
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 
- materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku angielskim. 
 

DODATKOWE OPŁATY 

 koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie; 
wiek liczony jest wg roczników): 
- 120 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2004 
- 135 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2004 i wcześniej 
- 10 GBP - opłata za ponadwymiarowy bagaż 
 75 PLN – dopłata za specjalną dietę uczestnika (wegańską, 
bezglutenową, bez laktozy) 
 

REZYGNACJA Z IMPREZY:  

Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym czasie przed jej 
rozpoczęciem. W takim przypadku organizator obciąża uczestnika 
opłatą za odstąpienie od umowy, której wysokość jest uzależnione od 
terminu odstąpienia przed datą rozpoczęcia imprezy oraz 
spodziewanych oszczędności kosztów i spodziewanego dochodu z 
tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. 
Opłata wynosi odpowiednio: 
- do 41 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 200zł, 
- od 40 do 21 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 20% ceny imprezy, 
- od 20 do 7 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 60% ceny imprezy, 
- od 6 dnia przed rozpoczęciem imprezy – 80% ceny imprezy. 
 
 

Language House Szkoła Językowa 
______________________________________ 

Siedziba: al. IX Wieków Kielc 2a, 
tel. 41 343 23 83 

Filia: ul. Tektoniczna 35, 
tel. 538 000 567 
www.lh.szkola.pl 


