
www.atas.plobozy zagraniczne językowe

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 1000 PLN

KURS STANDARDOWY

JAL-A Turnus 1 03.07–18.07.2021 4790 PLN

JAL-A Turnus 2 17.07–01.08.2021 4890 PLN

JAL-A Turnus 3 31.07–15.08.2021 4890 PLN

JAL-A Turnus 4 14.08–29.08.2021 4790 PLN

KURS MATURALNY

JAL-A Turnus 3 31.07–15.08.2021 4940 PLN
 

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  - 13 noclegów w Londynie
✓ wyżywienie: 3 × dziennie (13 śniadań, 13 packed 
lunch, 13 obiadokolacji) – świadczenia rozpoczynają się 
obiadokolacją 1 dnia (niedziela), kończą pakowanym 
lunchem 15 dnia (sobota)
✓ zajęcia językowe: 30 zajęć w klasach i materiały 
dydaktyczne, zajęcia w terenie
✓ opieka kierownika - pilota i wychowawców
✓ ubezpieczenie AXA (NNW, KL, bagaż)
✓ materiały dydaktyczne w języku angielskim
✓ składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY
• 250 PLN zakup produktów wegańskich, bezglutenowych 
lub bezlaktozowych  
• 130 PLN - ubezpieczenie KR (koszty rezygnacji)
• 470 PLN - ubezpieczenie KL (koszty leczenia) dla osób 
przewlekle chorych
Płatne w Londynie
koszt wstępów i realizacji programu (wiek liczony  
wg roczników):
• 165 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2005
• 180 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2005  
i wcześniej
• 10 GBP opłata za ponadwymiarowy bagaż (patrz: 
Ważne informacje)

9 DZIEŃ OXFORD: przejście przez High Street, obok 
Christ Church College, ogrodów, Bodleian Library, 
Teatr Scheldonian, St. John’s College.
zwiedzanie miasta z przewodnikiem anglojęzycz-
nym. Powrót do Londynu. 
10 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, zwiedzanie 
Warner Bros. Studio – miejsca, w którym powsta-
wały filmy o przygodach Harry’ego Pottera.
11 DZIEŃ BRIGHTON: zajęcia w klasach, spacer 
nadmorskim deptakiem, molo, słynne The Lanes 
– labirynt wąskich, kolorowych uliczek. Powrót do 
Londynu. 
12 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Muzeum Fi-
gur Woskowych Madame Tussaud’s.
13 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, wyjście na po-
południowy MUSICAL w języku angielskim.
14 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Plac Leicester, 
lekcja muzealna w Galerii Narodowej, spacer po 
Chinatown i Soho.
15 DZIEŃ Wyjazd do Polski, przeprawa promowa.
16 DZIEŃ Przyjazd do Polski wg rozkładu. 
Uwaga - obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 
przez rodziców lub osoby upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesu-
nięciu lub zmianie. Program zwiedzania prowadzony 
jest częściowo w języku angielskim.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin, które są sprawdzone  
i starannie dobrane przez naszego partnera z Anglii. 
Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. 
Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2-5 oso-
bowych, możliwe łóżka piętrowe. 
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują 
następujące posiłki: śniadanie: płatki na mleku, to-
sty z dżemem, sok; lunch: kanapka, owoc, batonik, 
chipsy, napój (lunch wydawany jest w formie suche-
go 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. Prze-
kroczenie limitu rozmiaru bagażu może wią-
zać 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 3 dnia i realizują program wspól-
nie aż do dnia 14. Uwaga! Uczestnicy lecący samo-
lotem i jadący autokarem kwaterowani są osobno, 
zazwyczaj u innych rodzin.

Marzysz o poznaniu Londynu, chwili rozrywki, a do-
datkowo chciałbyś podszkolić swoje umiejętności ję-
zykowe na zajęciach z native speakerami? Zdecyduj 
się na kurs w Londynie! Ciekawe zajęcia językowe, 
bogaty program zwiedzania i wspólne aktywności  
w gronie znajomych – to idealne połączenie gwaran-
tujące niezapomniane wakacje!
KURS STANDARDOWY (13-18 lat)
Kurs językowy w Londynie prowadzony jest w kla-
sach oraz podczas zwiedzania (praktyczne ćwiczenia 
językowe). Lekcje w klasach prowadzone są przez 
native speakerów. Nauczanie odbywa się na różnych 
poziomach od Intermediate do Upper-intermediate 
Plus. Uczestnicy dzieleni są na grupy językowe na 
podstawie testu kwalifikacyjnego. Kurs koncentruje 
się wokół konwersacji i rozumienia języka potoczne-
go, kładzie nacisk na umiejętność komunikowania 
się. Wymagania językowe wobec uczestników: zna-
jomość języka angielskiego przynajmniej na pozio-
mie Intermediate.
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU MATU-
RALNEGO  (16-18 lat)
Kurs maturalny porusza zagadnienia zarówno z czę-
ści ustnej, jak i pisemnej egzaminu maturalnego na 
poziomie rozszerzonym, a dodatkowo omawia wy-
brane zagadnienia gramatyczne. Kurs prowadzony 
jest w oparciu o repetytorium, które będzie wyko-
rzystane częściowo. Program zwiedzania realizowa-
ny jest wspólnie z kursem standardowym (13-18 lat).

PROGRAM JĘZYKOWY
30 lekcji w klasach i zajęcia w terenie. 
Zajęcia w klasach: Lekcje odbywają się od ponie-
działku do piątku w wymiarze 3 godzin lekcyjnych 
dziennie (każda lekcja trwa 45 minut). Grupy języko-
we max. 16 osobowe. 
Zajęcia w terenie: uczestnicy realizują praktyczne 
ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw w terenie.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd przez 
Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa, przyjazd do Londynu, 
zakwaterowanie.
3 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Tower of Lon-
don, Tower Bridge, rejs statkiem po Tamizie.
4 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, panorama 
miasta z London Eye, przejście obok Opactwa West-
minster, Gmachów Parlamentu, Big Bena, Parku  
Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. 
5 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Muzeum Histo-
rii Naturalnej, Hyde Park, przejazd obok Harrodsa.
6 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, zakupy w Cen-
trum Handlowym Westfield Stradford. 
7 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Muzeum Bry-
tyjskie, spacer po Covent Garden. Powrót do Lon-
dynu.
8 DZIEŃ LONGLEAT SAFARI PARK: najsłynniejszy 
park safari w Wielkiej Brytanii.

kurs językowy

LONDYN

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

transport: autokar

#nativespeakers    #sightseeing    #Longleat


