WARSZTATY JĘZYKOWE

TAC Londyn maksymalnie językowy
Rodziny brytyjskie - 6 dni
Londyn - stolica Wielkiej Brytanii jest idealnym miejscem na efektywną naukę języka angielskiego. Program
warsztatów obejmuje lekcje muzealne, które odbywają się w tajemniczym Tower of London oraz pięknej
Galerii Narodowej. W trakcie wyjazdu na uczestników czekają takie atrakcje jak wizyta w Teatrze
Szekspirowskim, przejażdżka słynnym diabelskim młynem - London Eye oraz rejs statkiem po Tamizie
podczas którego uczestnicy będą mieli okazję podziwiać widoki znane z londyńskich pocztówek.
PROGRAM JĘZYKOWY:
 zajęcia językowe z native speakerami w klasach
 lekcje muzealne, które prowadzone są przez miejscowych przewodników
 realizacja zadań i ćwiczeń językowych podczas zwiedzania – zeszyt ćwiczeń
 zakwaterowanie u rodzin brytyjskich
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu
podstawowym.
PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą.
Przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ
LONDYN
Przeprawa promowa
Zwiedzanie Londynu: Tower Bridge, Doki Św. Katarzyny, lekcja muzealna w języku angielskim w
Tower of London, spacer przez The City – jedną z ekonomicznych stolic świata, obok St. Paul's Cathedral,
Millenium Bridge
Zakwaterowanie.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.
3 DZIEŃ
LONDYN
Zwiedzanie Londynu: panorama miasta z London Eye, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów
Parlamentu, Big Bena, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. Zajęcia w klasach z native speakers.
4 DZIEŃ
LONDYN
Lekcja muzealna w języku angielskim w Galerii Narodowej, plac Trafalgar, Picadilly Circus, zajęcia
w klasach z native speakers.
5 DZIEŃ
LONDYN
Zwiedzanie Londynu: Teatr Szekspirowski The Globe z przewodnikiem anglojęzycznym, rejs statkiem
po Tamizie, spacer po parku w Greenwich, obok Południka "0" i Królewskiego Obserwatorium. 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.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

INFORMACJE O WARSZTATACH:
CZAS trwania: 6 dni
WIEK uczestników: 11-18 lat
CENA brutto na osobę:
TANIEJ

OPTYMALNIE

październik od 19,
listopad, grudzień,
styczeń, luty

wrzesień,
październik do 18,
marzec,

kwiecień, maj,
czerwiec

48-50 uczestników + 4 nauczycieli

1190 PLN

1290 PLN

1390 PLN

44-47 uczestników + 4 nauczycieli

1230 PLN

1320 PLN

1430 PLN

39-43 uczestników + 3 nauczycieli

1250 PLN

1350 PLN

1450 PLN

Liczba uczestników i opiekunów

CIEPLEJ

DOPŁATY:
 DOROSŁY UCZESTNIK (>19 lat, niebędący uczniem szkoły) - 100 PLN + 115 GBP koszty wstępów
 DOJAZD dla następujących województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińskomazurskiego - 50 PLN/os
 DIETY (Zakup produktów bezlaktozowych, bezglutenowych lub wegańskich) – 50PLN/wyjazd 6dniowy, 75 PLN/wyjazd 7-dniowy (każda z diet płatna osobno)
Dodatkowe OPŁATY:
- koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu, wiek liczony jest wg roczników)
Wyjazdy w 2020
Wyjazdy w 2021

Osoby urodzone po roku 2004

Osoby urodzone w roku 2004 i wcześniej

75 GBP

100 GBP

Osoby urodzone po roku 2005

Osoby urodzone w roku 2005 i wcześniej

80 GBP

105 GBP

- 5 € – na toalety podczas przejazdu
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
przejazd komfortowym autokarem
przeprawa promowa
zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
wyżywienie: 3 śniadania, 3 pakowane lunche, 3 obiadokolacje
zajęcia w klasach z native speakers 2 x 2 lekcje (po 45 minut) oraz lekcje muzealne 2 x 45 minut
zeszyt ćwiczeń
opieka pilota
ubezpieczenie AXA Europa: NNW (2 000 EUR), KL + CP (10 000 EUR), bagaż (200 EUR)
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji











ZAKWATERWANIE 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 2-5 osobowych, możliwe łóżka piętrowe.
Ze względu na typ zakwaterowania i bezpieczeństwo uczestników nie przewidujemy żadnych wyjść
wieczornych, szczególnie indywidualnych.

W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki:
śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata
lunch w formie suchego prowiantu: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój
obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.
WAŻNE INFORMACJE
- zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
- bagaż – dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego o maksymalnych wymiarach 65x40x25 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
- radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na posiłki na trasie przejazdu
DNI WYJAZDÓW:
Wrzesień – Czerwiec
Wyjazdy możliwe tylko w PONIEDZIAŁKI
Uwaga: Liczba dostępnych miejsc w każdym terminie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
DOKUMENTY PODRÓŻY:
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego.
DODANIE DODATKOWEGO 7 DNIA (NA POTWIERDZENIE):
Koszty wstępów i
realizacji programu
A. Oxford
W programie: Spacer po mieście z
przewodnikiem anglojęzycznym, przejście
przez High Street, obok Christ Church College,
St. John's College, ogrodów, biblioteki
Bodleian, teatru Sheldonian, Trinity College,
wejście do jednego z college'ów.
B. Londyn + TEATR
W programie: Muzeum Brytyjskie, Oxford
Street, Soho i Covent Garden, wyjście do
teatru na musical lub lekką sztukę w języku
angielskim

DODANIE 7 DNIA
Dopłata do ceny warsztatów
językowych/osobę

Do 15 lat
20 GBP
16 lat i powyżej
20 GBP

220 PLN

Powyżej 19 lat
20 GBP
Do 15 lat
40 GBP
16 lat i powyżej
40 GBP

220 PLN

Powyżej 19 lat
40 GBP

C. Londyn + Zajęcia w klasach
W programie: Muzeum Historii Naturalnej,
Bez dopłat
Muzeum Nauki, zajęcia w klasach z
260 PLN
native speakers (2 x 2 godziny lekcyjne)
Uwaga! W przypadku tego programu w wersji 6-dniowej nie ma możliwości zamiany dnia na inny

