
obozy zagraniczne językowewww.atas.pl

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

JA4-3 10.07-18.07.2021 2590 PLN

JA4-4 17.07-25.07.2021 2590 PLN

JA4-5 24.07-01.08.2021 2590 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  - 6 noclegów w Londynie
✓ wyżywienie 3 × dziennie (6 śniadań, 6 pakowanych 
lunchów, 6 obiadokolacji), świadczenia rozpoczynają 
się obiadokolacją 2. dnia (niedziela), kończą się 
ciepłym lunchem przed wyjazdem z Londynu 8. dnia 
(sobota)
✓ ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim  
w postaci gier i zabaw w terenie (w tym 28h  
z udziałem native speakerów)
✓ 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
• 70 PLN - ubezpieczenie KR (koszty rezygnacji)
• 255 PLN - ubezpieczenie KL (koszty leczenia) dla 
osób przewlekle chorych 
Płatne w Londynie
koszt wstępów i realizacji programu (wiek liczony  
wg roczników):
• 130 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2005
• 145 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2005  
i wcześniej
• 10 GBP opłata za ponadwymiarowy bagaż (patrz: 
Ważne informacje)

7 DZIEŃ Paparazzi Day – spacer obok Gmachów 
Parlamentu, Big Bena, Parliament Square, 
Victoria Tower Gardens, Westminster Abbey, 
Park Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, warsztaty 
dziennikarskie i fotograficzne.
8 DZIEŃ Przejazd do Londynu komunikacją 
miejską, Goodbye London – London Eye, rejs 
statkiem po Tamizie, przejazd kolejką linową 
Emirates Air Line. Wyjazd do Polski w godzinach 
popołudniowych. Przeprawa promowa.
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.

Zrealizuj swoje marzenia! Sprawdź najnowsze 
trendy w modzie. Zagraj w filmie. Stwórz 
fotostory. Naucz się grać w krykieta. Zobacz, 
gdzie i jak mieszkają celebryci. Wszystko  
w towarzystwie międzynarodowej kadry native 
speakerów. Nie w klasach - wszędzie tam, gdzie 
toczy się londyńskie życie!

PROGRAM JĘZYKOWY
Uczestnikom w Londynie towarzyszą native 
speakerzy (łącznie 28h), którzy prowadzą 
warsztaty i praktyczne ćwiczenia językowe  
w formie gier i zabaw w terenie. Uliczne wywiady, 
kręcenie filmu w stylu Jamesa Bonda, rozmowy  
z rodziną goszczącą czy osobami zatrudnionymi  
w muzeach rozwijają umiejętności komunikacyjne 
uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę. 
Dodatkowo uczestnicy wypełniają zeszyty 
ćwiczeń.
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. Hello London – 
przejście obok Tower of London, Tower Bridge, 
doki Św. Katarzyny, Borough Market, City of 
London, przejazd komunikacją miejską do 
dzielnicy zakwaterowania.
3 DZIEŃ Fashion Day – spacer po najmodniejszych 
dzielnicach Londynu: Soho i Covent Garden, 
warsztaty modowe – What & How to wear, 
Camden Town - What is Hot and What is Not in 
fashion, zakupy na Oxford Street.
4 DZIEŃ Movie Day – Teatr Szekspirowski 
The Globe z przewodnikiem anglojęzycznym, 
James Bond & Sherlock Holmes walk – spacer  
z przewodnikiem anglojęzycznym po miejscach 
związanych z kultowymi seriami Agenta 007 
i słynnego detektywa. Kręcenie filmu w stylu 
James’a Bonda, warsztaty aktorskie.
5 DZIEŃ Fame Day – Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussaud`s, Celebrity walk – spacer 
z przewodnikiem anglojęzycznym śladami 
sławnych Londyńczyków, wyjście na MUSICAL.
6 DZIEŃ Sport & Relax Day – spacer po dzielnicy 
South Kensington, Albert Memorial, Royal Albert 
Hall, ogrody Kensington Gardens, Muzeum 
Historii Naturalnej, Muzeum Victorii i Alberta, 
Hyde Park, nauka gry w krykieta – najbardziej 
popularnej brytyjskiej gry.
  

obóz językowy

LONDYN  
Z NATIVE
SPEAKERAMI

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

transport: autokar

#nativespeakers    #shopping    #experience


