WARSZTATY
JĘZYKOWE

LONDYN
z zajęciami w klasach
i lekcjami muzealnymi
TAC
Rodziny brytyjskie
6 dni

WARSZTATY JĘZYKOWE

11–18 lat

8

Wyjazd na Warsztaty Językowe z zajęciami
w klasach to jeszcze większa dawka języka angielskiego.
Niepowtarzalna okazja do podszkolenia swoich
umiejętności językowych pod okiem doświadczonych na ve speakers, lekcje muzealne jako
świetny sposób na przekazanie wiedzy w scenerii innej niż szkolna, do tego ciekawe ćwiczenia
prowadzone w terenie i zakwaterowanie u rodzin brytyjskich.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona
jest z grupą, przejazd przez Niemcy w kierunku
Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ LONDYN
Przeprawa promowa.
Lekcja muzealna w języku angielskim w Tower of London. Zwiedzanie Londynu: Tower of
London, Doki Św. Katarzyny, Tower Bridge, Galeria Hay, Borough Market, Millennium Bridge,
spacer po dzielnicy The City of London – jednej z ekonomicznych stolic świata, St. Paul’s
Cathedral, Leadenhall Market.
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją
miejską.
3 DZIEŃ LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Zwiedzanie Londynu: spacer po Westminsterze,
przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Bena, Parku Św. Jakuba,
Pałacu Buckingham, Piccadilly Circus.
Zajęcia w klasach z na ve speakers.
Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Londyn: zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, zakupy na Oxford
Street.
Zajęcia w klasach z na ve speakers.
Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Lekcja muzealna w języku angielskim w Ga-

lerii Narodowej. Zwiedzanie Londynu: Plac
Trafalgar, Galeria Narodowa, London Eye, rejs
statkiem po Tamizie, spacer po parku w Greenwich, Południk „0”, zwiedzanie Królewskiego
Obserwatorium w Greenwich. Wyjazd z Londynu w godzinach popołudniowych.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją
miejską.
Przeprawa promowa.
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota
w języku polskim.

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.

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

1130 PLN
1110 PLN
1170 PLN
1250 PLN

CENA BRUTTO OBEJMUJE:
• przejazd komfortowym autokarem, prom
• zajęcia językowe: w klasach na ve speakers
2 x 2 lekcje (po 45 minut) oraz lekcje
muzealne 2 x 45 minut, zeszyt ćwiczeń
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch,
3 obiadokolacje
• 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 – 90 GBP
– w roku 2002 i wcześniej – 120 GBP
Wyjazdy w 2019
– Osoby urodzone po roku 2003 – 95 GBP
– w roku 2003 i wcześniej – 125 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
DOPŁATY (na osobę):
• 20 PLN – dla grupy 46–49 uczestników
+ 4 nauczycieli
• 40 PLN – 43-45 uczestników + 4 nauczycieli
• 60 PLN – 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)
www.wycieczkiszkolne.atas.pl

