
 

 

ZIELONA SZKOŁA Z ELEMENTAMI PRZYGOTOWANIA DO MATURY  

ANGLIA 2016 (6-17.06)  

• 10 dni na miejscu ; 9 noclegów (9 x śniadanie/pakowane drugie śniadanie/obiadokolacja); 

• Zakwaterowanie u rodzin angielskich , w jednym z najstarszych nadmorskich kurortów w Anglii, położonym około 
30 kilometrów od Dover i 100 od Londynu; 

• 30 godzin zaj ęć (poświęconych rozwijaniu umiejętności sprawnego komunikowania się w języku angielskim, elementy 
przygotowania do matury ustnej) z native speakerami.  

• Przejazd komfortowym autokarem  (wc, video, barek); Opieka pilota i rezydenta ; Ubezpieczenie  KL i NNW; 

6.06 (poniedziałek)  Wyjazd z Warszawy – przejazd do granicy – przekroczenie granicy polsko-niemieckiej; [przed granicą postój 
i możliwość zjedzenia ciepłego posiłku]; 

7.06 (wtorek)  Przyjazd do Calais  – przeprawa promowa do Dover  [słynne białe klify ] – przyjazd do Londynu,  spacer z 
uwzględnieniem takich miejsc jak: budynki parlamentu  Wielkiej Brytanii, przejście obok Opactwa Westminsterskiego , Pałac 
Buckingham , w miarę możliwości zdjęcia honorowej zmiany warty ; St Paul's Cathedral  (wejście na galerie: szeptów, 
kamienną oraz do krypty); Tower of London zwiedzanie z przewodnikiem jednego z najstarszych i najbardziej znanych zamków 
w Wielkiej Brytanii (możliwość zobaczenia klejnotów koronnych); rejs po Tamizie ; Spacer po Greenwich i obok Królewskiego 
Obserwatorium Astronomicznego ; Przejazd do Margate, zakwaterowanie; 

8.06 (środa)  9:00-12:30 zajęcia lekcyjne; Hornby – zwiedzanie legendarnej fabryki takich zabawek jak Meccano , czy kolejka 
Hornby ; Broadstairs – wizyta w domu nale żącym niegdy ś do Karola Dickensa, gdzie autor napisał  powie ść „Dom na 
Pustkowiu”;  w miarę możliwości orientacyjny spacer po Margate  - wskazanie najważniejszych i najciekawszych miejsc, krótki 
rys historyczny;  

9.06 (czwartek)  8:30-12:00 zajęcia lekcyjne; LONDYN: West End – musical  lub zwiedzanie stadionu  (Arsenal lub Chelsea ); 
samodzielne zwiedzanie; powrót do Margate; 

10.06 (piątek)  8:30-12:00 zajęcia lekcyjne; Zamek w Dover – w programie zwiedzania: znajdująca się w klifie kwatera dowodzenia 
operacją Dynamo, czyli ewakuacją Dunkierki podczas drugiej wojny światowej i szpital polowy, oraz średniowieczny zamek i ich 
otoczenie; kolacja - tradycyjna angielska ryba z frytkami lub burgery lub hot-dogi; wieczór z  karaoke/ dyskoteka;  

11.06 (sobota)  LONDYN: spojrzenie na miasto z Oka Londynu  (London Eye); Galeria Narodowa – zwiedzanie z przewodnikiem 
- interaktywne zajęcia muzealne; Covent Garden + Muzeum Transportu – m.in. historia metra w Londynie, omnibusy, autobusy 
piętrowe i wiele innych…); Madame Tussaud ’s - legendarna kolekcja figur woskowych, a wśród nich: zespół One Direction , 
David Cameron , Johnny Depp , Beyonce Knowles , brytyjska rodzina kr ólewska  i inni… 

12.06 (niedziela)  całodzienny pobyt w jednym z najwi ększych parków rozrywki  w Wielkiej Brytanii - Thorpe;  

13.06 (poniedziałek)  9:00-12.30 zajęcia lekcyjne; Westwood Cross – centrum handlowe ; gry i zabawy na plaży lub spacer do 
Ramsgate, jeśli będzie to możliwe: plażą – podczas odpływu; 

14.06 (wtorek)  8:30-12:00 zajęcia lekcyjne; Canterbury : zwiedzanie Katedry  i wizyta w Muzeum Opowie ści Kanterberyjskich  
(poświęconym dziełu Geoffreya Chaucera, należącemu do kanonu literatury angielskiej i światowej); czas na samodzielne 
zwiedzanie; 

15.06 (środa)  9:00-12:30 zajęcia lekcyjne; Margate : gra terenowa, czas na samodzielne zwiedzanie, przy sprzyjającej pogodzie 
- plażowanie. 

16.06 (czwartek)  9:00-12:30 zajęcia lekcyjne rozdanie uczestnikom świadectw, pożegnanie z nauczycielami, przejazd do Dover 
[możliwość zjedzenia ciepłego posiłku], przeprawa promowa do Calais, przejazd tranzytowy przez Europę trasą północną; 

17.06 (piątek) przekroczenie granicy niemiecko-polskiej w godzinach porannych, postój i możliwość zjedzenia ciepłego posiłku, 
przejazd do Warszawy, na godzinę +/- 17.00. 

KOSZT UCZESTNICTWA (PRZY GRUPIE SKŁADAJ ĄCEJ SIĘ Z CO NAJMNIEJ 44 OSÓB): 2500 ZŁOTYCH + 
150 FUNTÓW (WSTĘPY, PROGRAM TURYSTYCZNY) UWAGA!!! PROGRAM WYJAZDU MA CHARAK TER 
ORIENTACYJNY. KOLEJNO ŚĆ ELEMENTÓW PROGRAMU MOŻE ULEC ZMIANIE. ZALICZKA JEST 
DEKLARACJ Ą UDZIAŁU W WYJEŹDZIE I NIE PODLEGA ZWROTOWI, O ILE NA ZAREZERWOWANE 
MIEJSCE NIE ZNAJDZIE SIĘ CHĘTNY Z LISTY REZERWOWEJ.  


