ZIMOWY LONDYN
– OBÓZ JĘZYKOWY
Ferie zimowe to idealny czas na
inspirujące podróże i
doskonalenie umiejętności
językowych w praktyce.
Tygodniowy wyjazd pozwoli Ci
poznać najbardziej znane
miejsca w Londynie i Oksfordzie.
Stolicę Wielkiej Brytanii
zobaczysz z perspektywy
diabelskiego młyna London Eye,
a także z bliska spacerując obok
Parlamentu, Big Ben'a i Pałacu
Buckingham. Zobaczysz
prawdziwą różnorodność od
kultowej Oxford Street z
eleganckimi butikami po
egzotyczne China Town. W
programie tygodniowego wyjazdu
przewidzieliśmy także wizytę w
teatrze oraz możliwość zrobienia
zakupów na noworocznych
wyprzedażach.

Londynu. Kwaterujemy u rodzin z
klasy średniej, zróżnicowanych
kulturowo i etnicznie. Młodzież
zakwaterowana jest w pokojach
2-5 osobowych. W miejscu
zakwaterowania uczestnicy
otrzymują posiłki:

TRANSPORT:

WAŻNE INFORMACJE




PROGRAM JĘZYKOWY
Realizując program zwiedzania
prowadzimy warsztaty i
praktyczne ćwiczenia językowe
w formie gier i zabaw w
terenie, co da Ci możliwość
rozwinięcia umiejętności
językowych i komunikacyjnych,
ale przede wszystkim przeżycia
niezapomnianej przygody.
Okazję do rozmów po angielsku
będziesz mieć na co dzień w
trakcie lekcji muzealnych,
spacerów z lokalnym
przewodnikiem i w rodzinie
goszczącej.
Wymagania językowe wobec
uczestników: znajomość języka
angielskiego w stopniu co
najmniej podstawowym.

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







dokumentem
uprawniającym do
przekroczenia granicy
jest ważny paszport
z uwagi na trwającą
pandemię COVID-19
prosimy o zapoznanie
się z zasadami wjazdu
do Wielkiej Brytanii
każdy uczestnik powinien
posiadać ważną kartę
EKUZ
prosimy o zabranie
jednego średniej
wielkości bagażu
(zalecany rozmiar bagażu
65 x 40 x 25) oraz jednej
sztuki bagażu
podręcznego
prosimy o zabranie
przejściówek do
kontaktów (adapterów)
prosimy o zabranie
prowiantu oraz ok. 50
PLN na posiłki

W przypadku braku minimalnej
liczby osób-35, impreza może
zostać
przez
organizatora
odwołana
bez
ponoszenia
dodatkowych kosztów z tytułu
odszkodowania.
Organizator powiadamia o tym
fakcie nie później niż 20 dni
przed datą wyjazdu.

Turnus 23.01-29.01 – wyjazd
możliwy z Poznania, Bydgoszczy,
Krakowa, Torzymia
Turnus 30.01-5.02, 06.02-12.02 –
wyjazd możliwy z Warszawy,
Torzymia, Opola, Wrocławia
Turnus 13.02-19.02 – wyjazd
możliwy z Katowic, Łodzi,
Torzymia

TERMINY
Turnus
23.01 - 29.01.2022
30.01 - 05.02.2022
06.02 - 12.02.2022
13.02 - 19.02.2022

Cena
1640 PLN
1640 PLN
1640 PLN
1640 PLN

* Informujemy, że pobierana jest
przedpłata w wysokości 500 PLN

CENA ZAWIERA:













zakwaterowanie – 4
noclegi w Londynie
przejazd autokarem do
Londynu, przejazdy na
miejscu i powrót do
kraju
przeprawa promowa
wyżywienie 3 × dziennie
lekcje muzealne i
zwiedzanie z
przewodnikiem
angielskojęzycznym
opieka i prowadzenie
programu przez
kierownika-pilota,
wychowawców
ubezpieczenie UNIQA:
NNW (2 000 EUR), KL +
CP (10 000 EUR), bagaż
(200 EUR)
materiały dydaktyczne –
zeszyt ćwiczeń w języku
angielskim

