kursy COMFORT

BRIGHTON
wiek: 12 - 17 lat Wakacyjny
14 - 17 lat Intensywny Global Leadership*

* wymagany poziom min. średnio zaawansowany, B1

czas trwania: 2 tygodnie
zakwaterowanie: rodzina goszcząca
transport: autokar, samolot

✓ nadmorska lokalizacja
✓ szkoła w centrum Brighton
✓ kurs intensywny Global Leadership

TERMINY:

02.07–17.07.2022 A*

30.07–14.08.2022 A*

16.07–31.07.2022 A*

14.08–28.08.2022 S*

* A - AUTOKAR; * S - SAMOLOT

Brighton Language College: szkoła założona w 1995 roku, posiada
akredytację British Council. Cieszy się opinią jednej z najlepszych szkół
językowych w Brighton.
Brighton: tętniące życiem nadmorskie miasto, zlokalizowane na
południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii, wspaniałe miejsce do nauki
języka angielskiego.
Centrum nauczania: zajęcia lekcyjne odbywają się w głównym budynku
szkoły przy Old Stein oraz na University of Brighton Grand Parade,
oddalonych od siebie kilka minut spacerem, położonych w centrum miasta
i blisko plaży. Do dyspozycji kursantów pozostają: dobrze wyposażone
klasy, pokoje socjalne i patio z ogrodem, gdzie można zrelaksować się
między zajęciami. W głównym budynku szkoły kursanci mają darmowy
dostęp do WiFi. Szkoła przyjmuje w jednym terminie do 200 kursantów.
Kurs językowy: nauka języka oraz zajęcia pozalekcyjne na kursie
wakacyjnym pozwalają młodzieży z różnych krajów poszerzyć umiejętności
językowe, wiedzę o Wielkiej Brytanii oraz innych kulturach. Intensywny
program Global Leadership – adresowany jest dla starszej młodzieży,
który ma na celu rozwijanie biegłości językowej oraz umiejętności pracy w
zespole. Kurs składa się z lekcji ogólnych plus warsztatów z zakresu m.in.
krytyczne myślenie, komunikacja, negocjacje, rozwiązywanie problemów,
debata.
Zakwaterowanie: starannie dobrane rodziny goszczące, co pozwala na
bezpośredni kontakt z brytyjską kulturą każdego dnia. Dojazd do szkoły
zajmuje około 20-45 minut. Rodzina goszcząca informuje uczestników jak
dotrzeć do szkoły pierwszego dnia na zajęcia. Rodziny zapewniają ręczniki
oraz pranie raz w tygodniu.

NADZÓR OPIEKUNA ATAS
Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu
z Polski aż do powrotu do kraju, zarówno podczas przejazdu/przelotu jak
i w czasie całego pobytu. Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje
anglojęzyczna kadra szkolna.
WAŻNE: w związku z COVID-19 uczestników obowiązują zasady wjazdu do
Wielkiej Brytanii publikowane na www.gov.pl

CENA:

6590 PLN
6990 PLN

Autokar
Samolot
Przedpłata:

2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy
Warszawa – Londyn – Warszawa

1350 PLN

transport grupowy ATAS: pakiet autokarowy

500 PLN

Szczegóły przelotu liniami PLL LOT (14-28.08):
Warszawa-Londyn
Londyn-Warszawa

godz. 07:30- 09:35
godz. 18:10 - 21:45

Dopłaty opcjonalne:
polisa od kosztów rezygnacji*
*opłata za polisę KR nie podlega zwrotowi, nawet w wypadku
odwołania imprezy przez organizatora.

250 PLN

dieta specjalna

320 PLN

Opłata zawiera:
» NAUKA

✓ 20 lekcji w tygodniu Wakacyjny (zajęcia w godzinach rannych 08.30-12.00 lub
popołudniowych 13.00-16.30)
✓ 35 lekcji w tygodniu Intensywny Global Leadership
✓ Każda lekcja trwa 45 minut
✓ Nauka w grupach międzynarodowych
✓ Maksymalna liczba uczniów w klasie: 16
✓ Test kwalifikacyjny
✓ Szkolne materiały do nauki
✓ Certyfikat ukończenia kursu

» ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Rodzina: pokój 2,3-osobowy.
Śniadanie, lunch (pon.-pt. ciepły w szkole, w weekendy u rodziny), obiadokolacja.
Bilet na komunikację miejską wliczony w cenę, kursanci otrzymują go pierwszego
dnia w szkole.

» ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

1 wycieczka całodniowa sobotnia do Londynu i 2 wycieczki półdniowe podczas
pobytu, np. Chichester, Leeds Castle; 4 zajęcia popołudniowe w tygodniu
np. kajakarstwo morskie, wspinaczka, siatkówka plażowa, koszykówka, tenis,
poszukiwanie skarbów, zwiedzanie atrakcji w Brighton jak Royal Pavilion, wieża
I360; oceanarium; 3 zajęcia wieczorne w tygodniu np. dyskoteka, kręgle, grill, noc
filmowa. UWAGA! W przypadku wyboru kursu Global Leadership odbywają się
tylko zajęcia wieczorne.

» TRANSFER

Autokar - transfer szkolny z przystanku autokarowego
Samolot - transfer ATAS z/na lotnisko

» PAKIET REZERWACYJNY I UBEZPIECZENIOWY
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

KAA-24/X

www.kursy.atas.pl

