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TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

JA2-A Turnus 1* 26.06–04.07.2021 2490 PLN

JA2-A Turnus 2 03.07–11.07.2021 2490 PLN

JA2-A Turnus 3 10.07–18.07.2021 2490 PLN

JA2-A Turnus 4** 17.07–25.07.2021 2490 PLN

JA2-A Turnus 5 24.07–01.08.2021 2490 PLN

JA2-A Turnus 6 31.07–08.08.2021 2490 PLN

JA2-A Turnus 7 07.08–15.08.2021 2490 PLN

JA2-A Turnus 8* 14.08–22.08.2021 2490 PLN

JA2-A Turnus 9 21.08–29.08.2021 2490 PLN
 

*Obóz dla uczestników w wieku 11-16 lat
**Obóz dla uczestników w wieku 11-18 lat
W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 
35 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
✓ przejazd autokarem i przeprawa promowa
✓ zakwaterowanie  - 6 noclegów w Londynie
✓ wyżywienie 3 × dziennie (6 śniadań, 6 pakowanych 
lunchów, 6 obiadokolacji), świadczenia rozpoczynają 
się obiadokolacją 2. dnia (niedz.), kończą się ciepłym 
lunchem przed wyjazdem z Londynu 8. dnia (sob.)
✓ ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim  
w postaci gier i zabaw w terenie
✓ opieka kierownika  - pilota i wychowawców
✓ ubezpieczenie AXA (NNW, KL, bagaż)
✓ materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku 
angielskim
✓ składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY 
• 0-150 PLN dopłata za wyjazd z poszczególnych miast 
Polski – patrz rozkład jazdy
• 120 PLN zakup produktów wegańskich, 
bezglutenowych lub bezlaktozowych  
• 65 PLN - ubezpieczenie KR (koszty rezygnacji)
• 250 PLN - ubezpieczenie KL (koszty leczenia) dla 
osób przewlekle chorych
Płatne w Londynie
koszt wstępów i realizacji programu 
• 130 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2005
• 150 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2005  
i wcześniej
• 10 GBP opłata za ponadwymiarowy bagaż

8 DZIEŃ LONDYN  - Przejazd komunikacją miejską 
do centrum Londynu. Przejście przez Tower 
Bridge, przejście obok Tower of London, Most 
Millenijny. 
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.

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

WAŻNE INFORMACJE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia 
granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ważną legitymację szkolną
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN 
na posiłki
• dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu 
głównego o max. wymiarach 65 cm x 40 cm 
x 25 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.
• w ramach obozu część uczestników przyjeżdża 
do Londynu autokarem, część przylatuje 
samolotem. Grupy spotykają się 2 dnia  
i realizują program wspólnie aż do dnia 7. Uwaga! 
Uczestnicy lecący samolotem i jadący autokarem 
kwaterowani są osobno, zazwyczaj u innych 
rodzin.

Przenieś się do świata Czarodziei i Mugoli! 
Odwiedź Warner Bros. Studio będące scenerią 
filmów o przygodach Harry’ego Pottera, zobacz 
zaczarowane zakamarki Londynu i Oxfordu, 
wybierz się na ciekawe spacery śladami 
ulubionych bohaterów, zajrzyj do sklepu  
z różdżkami w Brighton i przekonaj się jakie 
tajemnice skrywają londyńskie muzea. Daj się 
zaczarować!

PROGRAM JĘZYKOWY
Realizowany jest przez praktyczne ćwiczenia 
w formie „project in English”, zdobywając 
informacje i wykonując  ciekawe zadania. Ma 
to na celu przełamanie bariery językowej,  
a kontakt z rodziną brytyjską i przewodnikami jest 
okazją do osłuchania się z językiem i poszerzenia 
znajomości słownictwa.
Wymagania językowe wobec uczestników: 
znajomość języka angielskiego w stopniu 
przynajmniej podstawowym. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd 
nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa, przejazd do 
Londynu. LONDYN - Spacer obok Opactwa 
Westminster, Gmachów Parlamentu, Big 
Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. 
Przejazd komunikacją miejską do dzielnicy 
zakwaterowania. 
3 DZIEŃ OXFORD – „Harry Potter Trail” spacer 
tematyczny po mieście z przewodnikiem 
anglojęzycznym, wejście do Biblioteki Bodleian 
i New College, które występowały w filmach  
o czarodzieju. Powrót do Londynu. 
4 DZIEŃ LONDYN - „The Muggle Tour” – spacer 
z przewodnikiem anglojęzycznym śladami 
Harry’ego Pottera, Leadenhall Market – filmowa 
ulica Pokątna, Plac Leicester, zwiedzanie Galerii 
Narodowej, Plac Trafalgar, Picadilly Circus.
5 DZIEŃ BRIGHTON - Spacer po mieście i molo, 
panorama wybrzeża z wieży British Airways 
i360, Oliver’s Brighton – sklep z zaopatrzeniem 
dla magików. Seven Sisters – przejazd wzdłuż 
wybrzeża z widokiem na klify znane z filmu 
„Harry Potter i Czara Ognia”. Powrót do Londynu. 
6 DZIEŃ Wycieczka do Warner Bros. Studio – 
studia, w którym powstawały filmy o przygodach 
Harry’ego Pottera. LONDYN - Zwiedzanie 
Muzeum Historii Naturalnej.
7 DZIEŃ LONDYN - zwiedzanie Muzeum Figur 
Woskowych Madame Tussauds, Muzeum 
Brytyjskie, Oxford Street z Primarkiem, Hyde Park

obóz językowy

ANGLIA 
ŚLADAMI
HARRY’EGO POTTERA

wiek: 11 - 16 lat lub 13 - 18 lat
czas trwania: 9 dni 
zakwaterowanie: rodziny brytyjskie 

transport: autokar

#HarryPotter    #magic    #oxford


