
www.atas.pl14 OBOZY JĘZYKOWE NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Impreza organizowana przez 

Zrealizuj swoje marzenia! Sprawdź najnowsze trendy w modzie. Zagraj w fi lmie. Stwórz 
fotostory. Naucz się grać w krykieta. Zobacz, gdzie i jak mieszkają celebryci. Wszystko 
pod opieką międzynarodowej kadry native speakerów. Nie w klasach – wszędzie tam, 
gdzie toczy się londyńskie życie! Do dyspozycji grupy na miejscu pozostaje nasz autokar.

 PROGRAM JĘZYKOWY 
Realizując program zwiedzania native speakerzy prowadzą warsztaty i praktyczne 
ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw w terenie, co daje uczestnikom nie tylko 
możliwość szlifowania umiejętności językowych, ale przede wszystkim przeżycia nieza-
pomnianej przygody. Uliczne wywiady, kręcenie fi lmu w stylu Jamesa Bonda, rozmowy 
z  rodziną goszczącą czy osobami zatrudnionymi w  muzeach rozwijają umiejętności 
komunikacyjne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę.

 PROGRAM
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg. rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię 
do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. Ćwiczenia językowe z native speakerami podczas zwie-
dzania, HELLO LONDON – przejście obok Tower of London, Tower Bridge, doki Św. 
Katarzyny, Borough Market, City of London, przejazd komunikacją miejską do dzielnicy 
zakwaterowania.
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z native speakerami podczas zwiedzania, FASHION DAY 
– Design Museum, spacer po najmodniejszych i najbardziej designerskich dzielnicach 
Londynu Soho i  Covent Garden, warsztaty modowe – what & how to wear, Camden 
Town – what is hot and what is not in fashion.
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z  native speakerami podczas zwiedzania, MOVIE DAY 
– zwiedzanie Teatru Shakespeare`a (The Globe), warsztaty aktorskie, James Bond 
& Sherlock Holmes walk – spacer po miejscach związanych z kultowymi seriami agenta 
007 i słynnego detektywa. Kręcenie fi lmu w stylu James̀ a Bonda.
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z  native speakerami podczas zwiedzania, FAME DAY 
– Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud`s, celebrity walk – śladami sławnych lon-
dyńczyków, spacer po miejscach związanych z  Harrym Potterem, wyjście na MUSICAL.
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z  native speakerami podczas zwiedzania, SPORT & 
RELAX DAY – spacer po dzielnicy South Kensington, Albert Memorial, Royal Albert 
Hall, ogrody pałacowe Kensington Gardens, Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Vic-
torii i Alberta, Hyde Park, nauka gry w krykieta – najbardziej popularnej brytyjskiej gry, 
zakupy na Oxford Street.
7 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z  native speakerami podczas zwiedzania, PAPARAZZI 
DAY – spacer obok Gmachów Parlamentu, Big Ben`a, Parliament Square, Victoria Tower 
Gardens, Westminster Abbey, park Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, warsztaty dzienni-
karskie i fotografi czne.
8 DZIEŃ Ćwiczenia językowe z  native speakerami podczas zwiedzania, przejazd do 
Londynu komunikacją miejską, GOODBYE LONDON – London Eye, rejs statkiem po 
Tamizie, przejazd kolejką linową Emirates Air Line.
Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przeprawa promowa.
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wielkiej 
Brytanii. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partnera z Anglii. 
Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. Kwaterujemy u  rodzin z  klasy 
średniej, zróżnicowanych kulturowo i  etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest w  po-
kojach 2–4-osobowych. 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); obia-
dokolacje – jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie – 6 noclegów w Londynie 
• wyżywienie 3 × dziennie (6 śniadań, 6 packed lunch, 6 obiadokolacji – świadczenia 

rozpoczynają się obiadokolacją 2 dnia w  niedzielę, kończą się ciepłym lunchem 
przed wyjazdem z Londynu 8 dnia w sobotę) 

• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w postaci gier i zabaw w terenie prowa-
dzone przez native speakerów

• opieka i prowadzenie programu przez kierownika-pilota, wychowawców
• ubezpieczenie NNW i KL i bagaż – AXA
• bogaty program zwiedzania
• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku angielskim

 DODATKOWE OPŁATY
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie; wiek liczony jest 

wg roczników):
 130 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2002
 155 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2002 i wcześniej
•  120 PLN – dopłata za specjalną dietę uczestnika (wegańską, bezglutenową, bezlak-

tozową)
• dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski – patrz rozkład jazdy

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA 
• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 70  PLN (deklarowane w  ciągu 

3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki)
• osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 

dopłata 115 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień przed wyjazdem)
• gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i  kursy walut: dopłata 

80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy)

 WAŻNE INFORMACJE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub 

dowód osobisty
• zalecamy zabranie ważnej karty EKUZ
• prosimy o  zabranie jednego średniej wielkości bagażu (zalecany rozmiar bagażu 

65 x 40 x 25 cm) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego
• radzimy zabrać suchy prowiant, ok. 50 PLN na posiłki ciepłe w Polsce oraz ok. 5 EUR 

(bilon) na toalety na trasie przejazdu
• telefon do kierownika obozu dostępny na stronie www.atas.pl na 7 dni przed rozpo-

częciem wyjazdu

TURNUSY I CENY
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JA4-1 23.06–01.07.2018 1890 PLN

JA4-2 30.06–08.07.2018 1890 PLN

JA4-3 07.07–15.07.2018 warsztaty aktorskie z Mają Wacnik 1890 PLN

JA4-4 14.07–22.07.2018 warsztaty aktorskie z Mają Wacnik 1890 PLN
Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1GBP=5,2 PLN

DOJAZD NA OBÓZ JĘZYKOWY – ROZKŁAD JAZDY str. 7

AUTOKAR 400 PLN 

DOJAZD WŁASNY (miejsce spotkania z grupą ustalane 
jest indywidualnie, obowiązkowy odbiór uczestnika przez 
osobę dorosłą)

Bez dopłaty

LONDYN LONDYN 
Z NATIVE SPEAKERAMIZ NATIVE SPEAKERAMI

obóz językowyobóz językowy

wiek uczestników: 13–18 lat

czas trwania: 9 dni 

warsztaty i ćwiczenia językowe 
z na  ve speakerami

PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018
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