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Obóz dla osób, które chcą rozwinąć umiejętności ję-
zykowe i poznać główne atrakcje #Mustsee Londynu. 
Miejsca znane z fi lmów i teledysków, światowej klasy 
muzea, królewskie parki i dzielnice w których bije serce 
miasta. Klasyka w najlepszym wydaniu! 

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 – białe wapienne klify. 
LONDYN/GREENWICH – słynny park przez który 
przebiega Południk „0”, widok na Londyn ze wzgórza 
Greenwich. Przejście obok klipra herbacianego Cu  y 
Sark. Przejazd kolejką DLR pod Tower of London, Doki 
Św. Katarzyny, Tower Bridge. 
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – London Eye, spacer obok Opactwa West-
minster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, 10 Downing 
Street. Spacer parkiem Św. Jakuba pod Pałac Bu-
ckingham. Zwiedzanie Muzeum Victorii i Alberta 
z przewodnikiem anglojęzycznym.
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – Leadenhall Market – miejsce znane z fi lmu 
o Harrym Po  erze, Muzeum Londynu, spacer obok Ka-
tedry Św. Pawła, przez Millenium Bridge, Tate Modern 
(dzień realizowany w każdym turnusie poza 10).
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – Galeria Narodowa z przewodnikiem an-
glojęzycznym, Plac Trafalgar, Plac Leicester, spacer po 
Covent Garden, Soho i China Town, Picadilly Circus. 
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – przejazd przez dzielnice Knightbridge i South 
Kensington, do wyboru: Muzeum Historii Naturalnej 
lub Muzeum Nauki, przejście obok Royal Albert Hall, 
spacer obok fontanny księżnej Diany, Hyde Park, Łuk 
Marmurowy.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 
LONDYN – Muzeum Figur Woskowych Madame 
Tussaud’s, spacer po Regent’s Park, Oxford Street, Mu-
zeum Brytyjskie. 
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedza-
nia. LONDYN – Teatr Szekspirowski The Globe 
z przewodnikiem anglojęzycznym. Rejs statkiem po 
Tamizie w kierunku Greenwich, ciepły lunch. Wyjazd do 
Polski w godzinach popołudniowych. Przeprawa promo-
wa. 
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych 
miast zgodnie z rozkładem jazdy. 
Uwaga: obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez 
rodziców lub osoby pisemnie upoważnione.
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 
brytyjską i anglojęzycznym przewodnikiem muzealnym 
daje szansę osłuchania się z językiem i poszerzenia 
znajomości 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 
kulturowo i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest 
w pokojach 2–5-osobowych, 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
• transport: przejazd autokarem i przeprawa promowa
• zakwaterowanie: 6 noclegów 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
• ubezpieczenia AXA: NNW 2000 EUR, KL 10 000 EUR 

i bagaż 200 EUR
• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku 

angielskim

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport
• należy zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• radzimy zabrać suchy prowiant, ok. 50 PLN na posiłki 

oraz drobne EUR 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.

LONDYN
obóz językowy

wiek 
uczestników:  13–18 lat

czas trwania:   9 dni / 8 dni turnus 10

transport: autokar

zajęcia językowe w terenie

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

JA1-1 22.06–30.06.2019 1940 PLN 
JA1-2 29.06–07.07.2019 2110 PLN 
JA1-3 06.07–14.07.2019 2110 PLN 
JA1-4 13.07–21.07.2019 2110 PLN 
JA1-5 20.07–28.07.2019 2060 PLN 
JA1-6 27.07–04.08.2019 2060 PLN 
JA1-7 03.08–11.08.2019 2060 PLN 
JA1-8 10.08–18.08.2019 2060 PLN 
JA1-9 17.08–25.08.2019 1940 PLN 
JA1-10 24.08–31.08.2019* 1790 PLN 

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

* Turnus 10 skrócony – bez 4 dnia programu

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
Koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu 
w Londynie; wiek liczony jest wg roczników): 
• 90 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2003
• 105 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2003 

i wcześniej
• 120 PLN – dopłata za specjalną dietę uczestnika 

(wegańską, bezglutenową, bezlaktozową)
• 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 65 PLN
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób 

przewlekle chorych 190 PLN
• CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle 

– 115 PLN 

#thebestof #londoncity #art #architecture
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