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ANGLIA DLA MŁODSZYCH
obóz językowy

#hostel #adventure #harrypotter #seaside

Oferta przygotowana specjalnie dla naszych najmłod-
szych uczestników. Park rozrywki Chessington, oglądanie 
panoramy Brighton z pla  ormy Bri  sh Airways i360 czy 
zwiedzanie studia Warner Bros, gdzie kręcono fi lmy 
o Harrym Po  erze – to tylko część atrakcji, które czekają 
na dzieci!

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny 
przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. Ćwiczenia językowe pod-
czas zwiedzania.
DOVER – przejazd obok Zamku w Dover.
LONYDN – zakwaterowanie w hostelu Via Lewisham, 
spotkanie zapoznawcze, wspólny spacer po okolicy. 
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
BRIGHTON – zwiedzanie Pawilonu Królewskiego, spacer 
po centrum miasta, wjazd na Pla  ormę Widokową Bri-
 sh Airways i360, następnie zabawy i gry na plaży.

4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. War-
ner Bros. Studio – zwiedzanie studia, w którym powstały 
fi lmy o przygodach Harry’ego Po  era. LONDYN – Muze-
um Historii Naturalnej.
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
Chessington World of Adventures – całodniowy pobyt 
w parku rozrywki – w ofercie parku znajdziemy 27 atrak-
cji w 9 krainach tematycznych. Obiekt jest połączeniem 
wesołego miasteczka, parku botanicznego, akwarium 
morskiego oraz ogrodu zoologicznego! Idealne miejsce 
na przygodę w grupie obozowiczów, gdzie wszyscy będą 
zaangażowani w grę terenową.
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
CAMBRIDGE – spacer po miasteczku uniwersyteckim 
z przewodnikiem anglojęzycznym, przejście przez Silver 
Street z widokiem na Most Matematyczny, King’s Parade 
obok King’s College, Senate House – miejsce wręczenia 
dyplomów, Trinity College, St. John’s College. Pun  ng po 
rzecze Cam.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – Muzeum Figur Woskowych Madame 
Tussaud’s, spacer obok Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, 
Opactwa Westminster, spacer przez Park św, Jakuba 
do Pałacu Buckingham, Plac Trafalgar, rejs po Tamizie 
z Westminster do Greenwich z możliwością podziwiania 
jednych z najciekawszych i najpiękniejszych obiektów 
w Londynie.
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – podsumowanie obozu, rozdanie nagród, 
czas wolny na ciepły posiłek przed wyjazdem i drobne 
zakupy. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. 
Przeprawa promowa.
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych 
miast zgodnie z rozkładem jazdy. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu 
lub zmianie. 
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.

PROGRAM JĘZYKOWY 
W czasie obozu prowadzone są zajęcia językowe w po-
staci gier i zabaw w terenie. Uczestnicy wypełniają 
zeszyty ćwiczeń, rozwiązują zadania, zdobywają in-
formacje podczas odwiedzania obiektów i prowadzą 
rozmowy w języku angielskim. Pozwala to przełamać 
barierę mówienia i osłuchać się z językiem obcym. 
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu podstawowym.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy zakwaterowani są w hostelu Via Lewisham 
w Londynie. Jest to obiekt, który został otwarty po 
remoncie w 2016 roku. Pokoje wieloosobowe z łazien-
kami, urządzone w sposób prosty, czyste i schludne.
Wyżywienie: śniadania- płatki na mleku, tosty z dże-
mem, sok, herbata; lunch (wydawany jest w formie 
suchego prowiantu); obiadokolacje – jednodaniowy 
ciepły posiłek, napój.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport: przejazd autokarem i przeprawa promowa
• zakwaterowanie: 6 noclegów w hostelu w Londynie
• wyżywienie: 3 × dziennie (6 śniadań, 6 packed lunch, 

6 obiadokolacji)
• świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2 dnia 

(niedziela), kończą się ciepłym lunchem przed wyjaz-
dem z Londynu 8 dnia (sobota)

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

• opieka: kierownika – pilota i wychowawców
• ubezpieczenie AXA: NNW 2000 EUR, KL 10 000 EUR 

i bagaż 200 EUR
• materiały dydaktyczne 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, drobne EUR na toalety
• prosimy zabrać przejściówki (adaptery) do kontaktów
• dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego 

o maks. wymiarach 65x40x25 cm oraz 1 sztuki bagażu 
podręcznego. Przekroczenie limitu rozmiaru bagażu 
może wiązać się z koniecznością dopłaty w Londynie 
10 GBP za dodatkowy transport do rodziny.

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

wiek 
uczestników:  10–14 lat

czas trwania:   9 dni 

transport: autokar

zajęcia językowe w terenie

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

JA5-5 20.07–28.07.2019 2490 PLN
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1GBP=5,2 PLN

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 
35 osób, impreza może zostać przez organizatora od-
wołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator po-
wiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu. 

DODATKOWE OPŁATY
• 130 GBP koszt wstępów i realizacji programu (płat-

ne na miejscu w Londynie) 
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski 

– patrz rozkład jazdy str. 10
• 10 GBP – opłata za ponadwymiarowy bagaż (patrz: 

ważne informacje)

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.
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 75 PLN
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych: 225 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle: 

115 PLN 
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