
 

WARSZTATY JĘZYKOWE 
LONDYN  

SA0-1 
Rodziny brytyjskie 7 dni 

Program zwiedzania na warsztatach SA2 tylko w niewielkim stopniu  zahacza o Londyn, w głównej mierze wyjazd ten to 
zwiedzanie pięknych miast i miejsc w Anglii. Wszyscy uczestnicy zakwaterowani są u rodzin brytyjskich, sprawdzonych, 
starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii.  

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. 
Program zwiedzania uzupełniony jest ćwiczeniami językowymi, które przygotowane zostały w formie zabaw, quizów, 
zagadek. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach. 
Program 
1 DZIEŃ 
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą 
przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii 
2 DZIEŃ     LONDYN 
Przeprawa promowa Calais (Francja) – Dover (Wielka Brytania) 
Londyn: spacer po The City, Katedra św. Pawła, Tower of London – zwiedzanie z przewodnikiem w języku 
angielskim 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej 
3 DZIEŃ     LONDYN 
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu 
Londyn: Spacer po dzielnicy Westminster, budynki Parlamentu, Opactwo Westminster, Pałac Buckingham, 
Park św. Jakuba, Plac Trafalgar, Plac Leicester, China Town, Galeria Narodowa – zajęcia kulturowe w języku 
angielskim, teatr 
obiadokolacja, nocleg 
4 DZIEŃ     OXFORD 
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu 
Oxford: spacer po mieście z przewodnikiem anglojęzycznym, przejście przez High Street, obok Christ Church 
College, St. John's College – szkoły, w której studiował Tony Blair, ogrodów, biblioteki Bodleian, teatru 
Sheldonian  - miejsca wręczania dyplomów, powrót do Londynu 
obiadokolacja, nocleg 
5 DZIEŃ     LONDYN 
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu 
Londyn: pokazowa lekcja z native speaker, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud's, Baker Street 221B, 
pomnik Sherlocka Holmes'a, Oxford Street – czas na zakupy 
obiadokolacja, nocleg 
6 DZIEŃ     LONDYN 
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu 
Londyn: rejs statkiem po Tamizie, przepłynięcie przez Wielką Tamę obok Areny O2, pod Emirates Flyover i 
Tower Bridge, London Eye, zwiedzanie z przewodnikiem anglojęzycznym Teatru Shakespeare'a (The Globe), 
Galeria Tate Modern, Milenijny Most Pieszy, przejście obok Tower of London, ciepły lunch przed odjazdem, 
przejazd kolejką naziemną do Woolwich Arsenal, czas na ostatnie zakupy, wyjazd do Polski 
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej 
wyjazd z Londynu około godziny 16.00/ 17.00 
przeprawa promowa Dover (Wielka Brytania) – Calais (Francja) 
7 DZIEŃ 
Przyjazd do Polski 
 
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 



INFORMACJE O WARSZTATACH: 
 
Termin wyjazdu: 12-18.03.2016 
 
Czas trwania: 7 dni 
 
Wiek uczestników: minimum 12 lat 
 
Cena warsztatów: 
(do ceny warsztatów należy doliczyć opłatę za transport) 
Miesiąc/ 
Cena 
podawana na 
osobę* 

39-41 uczestników+ 3 
nauczycieli 

 

42-47 uczestników 
+ 4 nauczycieli 

 

48-51 uczestników 
+ 4 nauczycieli 

 

marczec 2016 1010 PLN 970 PLN 950 PLN 

 * W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie. 
 
Transport 

 CENA podawana na osobę 

Autokar 300 PLN  
 
Dopłaty:  

− dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od 
podpisania umowy) 

− 100 pln/osobę powyżej 19 roku życia oraz koszty wstępów i realizacji programu 130,- GBP 
− ubezpieczenie od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – ok. 15 PLN/dzień 

 
Świadczenia: 
� przejazd komfortowym autokarem 
� przeprawa promowa Calais-Dover-Calais 
� zakwaterowanie: 4 noclegi w Londynie 
� wyżywienie: 4 śniadania, 4 packed lunch, 4 obiadokolacje 
� zeszyt ćwiczeń 
� opieka pilota  
� ubezpieczenia NNW i KL AXA 
 
Zakwaterowanie: 
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. 
Wyżywienie: 
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: 
śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata 
lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu) 
obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata. 
Prosimy o przygotowanie  podanej w ofercie kwoty w GBP.  
Cena w PLN nie obejmuje: 
� Kosztów wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie): 
130,- GBP dla osób, które urodziły się w roku 2000 i wcześniej 
� wyżywienia w czasie podróży (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki) 
� sugerujemy zabranie ok. 5 EUR w monetach na toalety w Niemczech.                                                          
UWAGA: dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód 
osobisty, prosimy każdego uczestnika o zabranie 1 średniej wielkości bagażu głównego oraz 


