WARSZTATY
JĘZYKOWE

LONDYN
Śladami Harry’ego Po era
TA4
Rodziny brytyjskie
6 dni
11–18 lat

Program SA4 dedykowany jest miłośnikom Harry’ego Po era. Program ma jednak na celu nie tylko
ukazanie miejsc związanych z książką i filmami, ale również pokazanie piękna Londynu i Oxfordu
oraz naukę języka angielskiego w codziennych, naturalnych sytuacjach. Codziennie prowadzone są
praktyczne ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
Wszyscy uczestnicy zakwaterowani są u rodzin brytyjskich, sprawdzonych i starannie dobranych
przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii.

WARSZTATY JĘZYKOWE

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą, przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej
Brytanii
2 DZIEŃ LONDYN
Przeprawa promowa.
Londyn: The Muggle Tour* – spacer z przewodnikiem anglojęzycznym śladami Harry’ego Po era
– m.in. Leadenhall Market, czyli filmowa ulica Pokątna, Ministerstwo Magii, Grimmauld Place i wiele innych, Leicester Square, Trafalgar Square, zwiedzanie Tower of London.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ OXFORD
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Oxford: spacer po mieście z uwzględnieniem miejsc ukazanych w filmie, przejście przez High Street,
wejście do Christ Church College – filmowej jadalni z Harry’ego Po era**, przejście obok St. John’s
College – szkoły, w której studiował Tony Blair, ogrodów, teatru Sheldonian – miejsca wręczania
dyplomów, wejście do biblioteki Bodleian znanej z filmów o przygodach czarodzieja.
Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Wycieczka do Warner Bros Studio, w którym powstawały filmy o przygodach HARRY’EGO POTTERA***. Londyn: wizyta w Muzeum Historii Naturalnej.
Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Londyn: spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu,
Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, zwiedzanie Galerii Narodowej.
wyjazd z Londynu około godziny 16.00
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
Przeprawa promowa.
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (cena bru o/na osobę):
Grupa: 50–51 uczestników + 4 nauczycieli
Wrzesień – Październik 2018
Listopad 2018 – Luty 2019
Marzec – 15 Kwiecień 2019
16 Kwiecień – Czerwiec 2019

1100 PLN
1080 PLN
1140 PLN
1220 PLN

CENA BRUTTO OBEJMUJE:
• przejazd komfortowym autokarem
• przeprawa promowa
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch,
3 obiadokolacje
• zeszyt ćwiczeń
• opieka pilota
• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA
CENA NIE OBEJMUJE OPŁAT w walucie:
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne
na miejscu, wiek wg roczników)
Wyjazdy w 2018
– Osoby urodzone po roku 2002 – 80 GBP
– Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej
– 110 GBP
Wyjazdy w 2019
– Osoby urodzone po roku 2003 – 85 GBP
– Osoby urodzone w roku 2003 i wcześniej
– 115 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

* Trasa zwiedzania obejmuje obligatoryjny przejazd metrem. Trasa zależna od przewonika.
** Wejście uzależnione od dostępności obiektu.
*** Wejście do obiektu do potwierdzenia po podpisaniu umowy i wpłacie zaliczki. Ze względu na duże obłożenie obiektu
w przypadku bliskiego terminu wyjazdu BTM ATAS nie gwarantuje możliwości zakupu biletów. Opcja alternatywna do
indywidualnego ustalenia z biurem.
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www.wycieczkiszkolne.atas.pl

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do
poznania zwyczajów panujących w Anglii. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez
naszego partnera w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu.
Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Uczestnicy
zakwaterowani są w pokojach 2–4-osobowych.
Ze względu na typ zakwaterowania i bezpieczeństwo uczestników nie przewidujemy
żadnych wyjść wieczornych, szczególnie indywidualnych.

www.wycieczkiszkolne.atas.pl

INNE OPCJE WYJAZDU:
ZAMIANA 3 LUB
4 DNIA PROGRAMU

DODANIE 7 DNIA

Dopłata
do ceny warsztatów
językowych / osobę

Dopłata
do ceny warsztatów
językowych / osobę

BEZ DOPŁATY PLN

200 PLN

do 15 lat
B. Windsor i Hampton Court
20 GBP
W programie:
spacer po Windorze,
16 lat i powyżej
zwiedzanie Windsor Castle,
25 GBP
przejazd autokarem do
Hampton Court, następnie
zwiedzanie ogrodów i pałacu. powyżej 19 lat
35 GBP

BEZ DOPŁATY PLN

200 PLN

do 15 lat
C. Bath
20 GBP
W programie:
zwiedzanie Muzeum Term
16 lat i powyżej
Rzymskich, wejście do
20 GBP
Opactwa Bath, zwiedzanie
Muzeum Kos umów i Mody,
powyżej 19 lat
spacer po miasteczku
30 GBP

50 PLN

200 PLN

Koszty wstępów
i realizacji programu
A. Londyn
W programie:
London Eye, spacer po
Westminsterze, przejście
obok Gmachów Parlamentu,
wieży zegarowej ze słynnym
dzwonem Big-Ben, przejście
obok Opactwa Westminster,
spacer przez Park św. Jakuba
do Pałacu Buckinham, spacer
reprezentacyjną aleją The
Mall do Placu Trafalgar

do 15 lat
20 GBP
16 lat i powyżej
25 GBP

powyżej 19 lat
25 GBP
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DOPŁATY (na osobę):
• 20 PLN – dla grupy 46–49 uczestników
+ 4 nauczycieli
• 40 PLN – dla grupy 43-45 uczestników
+ 4 nauczycieli
• 60 PLN – dla grupy 39–42 uczestników
+ 3 nauczycieli
• 100 PLN dla uczestników powyżej 19 roku
życia + 120 GBP koszty wstępów
• 50 PLN – dopłata za podstawienie dot.:
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,
warmińsko-mazurskiego
• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób
przewlekle chorych (zalecane)
• dieta bezlaktozowa, bezglutenowa,
wegańska (50 PLN – wyjazd 6 dniowy,
75 PLN – wyjazd 7 dniowy)
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