
LONDYN
ZIMOWY OBÓZ JĘZYKOWY  

wiek uczestników 13 – 18 lat
czas trwania 7 dni

Ferie w Londynie? Super pomysł! Londyn zimą jest fascynujący. 
Czeka na Ciebie wspaniałe i fascynujące miasto, zapraszają muzea i atrakcje. W programie wycieczka do słynnego Oxfordu. 
Do dyspozycji grupy, na miejscu, pozostaje nasz autokar.

PROGRAM JĘZYKOWY 
Obóz zimowy w Londynie to duża dawka języka angielskiego. Realizując program zwiedzania prowadzimy  warsztaty i  praktyczne ćwiczenia
językowe w formie gier  i  zabaw w terenie,  co daje uczestnikom możliwość  szlifowania  umiejętności  językowych,  ale przede wszystkim
przeżycia  niezapomnianej  przygody.  Kontakt  z  anglojęzycznymi  przewodnikami,  rozmowy  z  rodziną  goszczącą  czy  osobami  zatrudnionymi  w
muzeach rozwijają umiejętności komunikacyjne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.

PROGRAM
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg. rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
Londyn -  London Eye*,  spacer  obok  Gmachów Parlamentu,  Big Ben'a,  Opactwa Westminsterskiego,  park Św. Jakuba,  przejście pod Pałac
Buckingham przejazd komunikacją miejską do dzielnicy zakwaterowania.
3 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, 
Londyn – Gabinet Figur Woskowych Madame Tussaud's, Oxford Street z Primarkiem, Hyde Park, Muzeum Historii Naturalnej.
4 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania,
Oxford – zwiedzanie z przewodnikiem anglojęzycznym: przejście przez High Street, obok Christ Church College, ogrodów, Bodleian Library,
Scheldonian Theatre, St. John's College, zakupy.
5 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, 
Londyn – Plac Trafalgar, kolumna Horacego Nelsona, lekcja muzealna w Galerii Narodowej, Plac Leicester, spacer po Covent Garden i China
Town, Picadilly Circus. Wyjście do TEATRU.
6 DZIEŃ Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, przejazd do centrum Londynu komunikacją miejską, 
Londyn -  lekcja muzealna w Tower of London. Przejazd kolejką DLR. Przejście obok Cutty Sark,  Muzeum Morskie, Królewski Park przez
który przebiega Południk „0”, widok na Londyn ze wzgórza Greenwich.  
Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przeprawa promowa.
7 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 
Oferowane usługi nie będą dostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
* W przypadku braku możliwości wejścia na London Eye z powodu corocznego remontu ten punkt programu zostanie zastąpiony The London 

Dungeon.

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 pokojach 2-4 osobowych.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki:
śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, herbatalunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch wydawany jest w formie suchego
prowiantu)
obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

TURNUSY I CENY
SYMBOL TERMIN CENA OBOZU

JA6-1 13.01 – 19.01.2019 1590 PLN

JA6-2 27.01 – 02.02.2019 1590 PLN

JA6-3 10.02 - 16.02.2019 1590 PLN

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1GBP=5,0 PLN Impreza odbędzie się pod warunkiem, gdy zgłosi się na nią minimum 35 osób. W
przypadku  braku  minimalnej  liczby  osób,  impreza  może  zostać  przez  organizatora  odwołana  bez  ponoszenia  dodatkowych  kosztów  z  tytułu
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
- zakwaterowanie – 4 noclegi w Londynie
- przejazd autokarem do Londynu, przejazdy na miejscu i powrót do kraju
- wyżywienie 3 × dziennie (4 śniadania, 4 packed lunch, 4 obiadokolacje – świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2 dnia w poniedziałek,
kończą się packed lunchem przed wyjazdem z Londynu 6 dnia w piątek) 
- lekcje muzealne i zwiedzanie z przewodnikiem angielskojęzycznym,
- 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.

BIURO TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ
ATAS sp. z o.o.

00-673 Warszawa
ul. Koszykowa 60/62 lok.3 

www.atas.pl

KONTAKT:
E-mali:btm@atas.pl

Tel.+48 (22) 625 18 51



DODATKOWE OPŁATY
- koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie; wiek liczony jest wg roczników):

• 110 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2003
• 125 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2003 i wcześniej
• 75 PLN – dopłata za specjalną dietę uczestnika (wegetariańską, wegańską, bezglutenową, bez laktozy)

DODATKOWE UBEZPIECZENIA: 
Ubezpieczenie  od  kosztów  rezygnacji  –  może  być  zawarte  w  terminie  najpóźniej  5  dni  od  daty  zawarcia  umowy  uczestnictwa  w  imprezie
turystycznej i wpłaty całości lub zaliczki wraz z kosztami ubezpieczenia. W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy jest mniej niż 30 dni – umowę
ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa  w imprezie turystycznej

– KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 55 PLN
– KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji dla osób przewlekle chorych – 130 PLN
– CP ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle – 100 PLN

WAŻNE INFORMACJE:
- dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty,
- każdy uczestnik powinien posiadać ważną kartę EKUZ,
- prosimy o zabranie jednego średniej wielkości bagażu (zalecany rozmiar bagażu 65 x 40 x 25) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego, 
- radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na posiłki,
- telefon do kierownika obozu + 48 606 121 732

REZYGNACJA Z IMPREZY:
Uczestnik  może odstąpić  od umowy w każdym czasie przed jej  rozpoczęciem.  W takim przypadku  organizator  obciąża  uczestnika  opłatą  za
odstąpienie od umowy, której wysokość jest uzależnione od terminu odstąpienia przed datą rozpoczęcia imprezy oraz spodziewanych oszczędności
kosztów i spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. 

Opłata wynosi odpowiednio:
- do 41 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 200zł,
- od 40 do 21 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 20% ceny imprezy,
- od 20 do 7 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 60% ceny imprezy,
- od 6 dnia przed rozpoczęciem imprezy – 80% ceny imprezy.

UBEZPIECZENIE:
Uczestnicy  będą  ubezpieczeni  w  AXA  Towarzystwo  Ubezpieczeń  i  Reasekuracji  S.A.,  ul.  Chłodna  51,  00-867  Warszawa  od  następstw

nieszczęśliwych wypadków (NNW Polska – 5000 PLN, NNW Europa i Kraje Basenu Morza Śródziemnego – 2000 EUR, NNW Pozostałe Państwa
Świata – 4000 EUR), kosztów leczenia (KL Europa i Kraje Basenu Morza Śródziemnego - 10000 EUR, KL Pozostałe Państwa Świata - 30000 EUR)
oraz bagażu podróżnego (BP Europa i Kraje Basenu Morza Śródziemnego – 200 EUR, BP Pozostałe Państwa Świata – 400 EUR ). Dodatkowo
uczestnik może indywidualnie ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży.

TRANSPORT NA ZIMOWY OBÓZ JĘZYKOWY

ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, ogrzewanie oraz DVD. Miejsca w 
autokarach są nienumerowane. Przed granicą przewidujemy postój przeznaczony na posiłek. Sugerujemy zabranie ok. 5 EUR (bilon) na toalety w 
Niemczech. Prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości bagażu (zalecany rozmiar bagażu 65 x 40 x 25 cm) oraz jednej sztuki bagażu 
podręcznego.

TURNUS JA6-1 - 13.01 – 19.01.2019

Miejscowość Miejsce zbiórki
Uwaga: Zbiórka 30 min. przed planowaną godziną odjazdu

Godzina
odjazdu

Orientacyjna
godzina powrotu

TRASA PÓŁNOCNA - Dowózka busem do głównego autokaru na trasie Bydgoszcz-Poznań-Bydgoszcz. Wyjazd realizowany będzie przy 
minimum 5 osobach – informacje na 5 dni przed wyjazdem. 

Bydgoszcz Parking przy hali „Łuczniczka” ul. Toruńska 59 13:30 14:15

TRASA CENTRALNA

Poznań Dworzec Autobusowy przy CH Avenida ul. S. Matyi 2 16:15 11:30

Torzym Zajazd „Złota Grota”, ul. Saperska 10 20:00 09:30

TRASA POŁUDNIOWA. Dowózka busem do głównego autokaru na trasie Kraków-Łódź-Kraków. Wyjazd realizowany będzie przy minimum 
5 osobach – informacje na 5 dni przed wyjazdem. 

Kraków Parking przy stadionie „Wisły”, ul. Reymonta 22 10:00 17:30

TURNUS JA6-2 - 27.01 – 02.02.2019

Miejscowość Miejsce zbiórki
Uwaga: Zbiórka 30 min. przed planowaną godziną odjazdu

Godzina
odjazdu

Orientacyjna
godzina powrotu

TRASA CENTRALNA

Warszawa Dworzec Zachodni PKS, st. 11, powrót na stanowisko przyjazdowe 11:00 16:30

Torzym Zajazd „Złota Grota”, ul. Saperska 10 20:00 09:30

TRASA POŁUDNIOWA. Dowózka busem do głównego autokaru na trasie Wrocław-Poznań-Wrocław. Wyjazd realizowany będzie przy 
minimum 5 osobach – informacje na 5 dni przed wyjazdem. 

Wrocław Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Kamiennej przy Wzgórzu Andersa) 14:45 13:15



TURNUS JA6-3 - 10.02 - 16.02.2019

Miejscowość Miejsce zbiórki
Uwaga: Zbiórka 30 min. przed planowaną godziną odjazdu

Godzina
odjazdu

Orientacyjna
godzina powrotu

TRASA CENTRALNA

Lublin Parking przy Motelu PZM-ot ul. B. Prusa 8 08:00 19:30

Łódź Dworzec Autobusowy Północny ul. Smugowa 30/32 13:00 14:30

TRASA POŁUDNIOWA. Dowózka busem do głównego autokaru na trasie Katowice-Łódź-Katowice. Wyjazd realizowany będzie przy 
minimum 5 osobach – informacje na 5 dni przed wyjazdem. 

Katowice Dworzec PKS ul. Piotra Skargi 1 10:30 17:00

TRASA PÓŁOCNA Dowózka busem do głównego autokaru na trasie Gdańsk-Poznań-Gdańsk. Wyjazd realizowany będzie przy minimum 5 
osobach – informacje na 5 dni przed wyjazdem. 

Gdańsk Parking przy ulicy Długie Ogrody 10:00 18:15

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ,
JEŻELI NIE JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA
Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy
(UE)
2015/2302.
W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez
turystycznych. Przedsiębiorstwo ATAS Sp. z o.o. będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację
całości imprezy turystycznej.
Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo ATAS Sp. z o.o. posiada zabezpieczenie w celu
zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa
powrotu do kraju w przypadku, gdyby ATAS Sp. z o.o. stało się niewypłacalne.
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302
– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje
na temat imprezy turystycznej.
– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług
turystycznych objętych umową.
– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować
się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z
zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na
przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie
może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8%
ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo
do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot
wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący
sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni
mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.
– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne
problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za
odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z
umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W
przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej,
a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator
turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje
transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. ATAS Sp. z o.o. wykupił w AXA Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z
tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (dane kontaktowe, wraz z nazwą,
adresem geograficznym, adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu), jeżeli z powodu niewypłacalności
ATAS Sp. z o.o. dojdzie do odmowy świadczenia usług.
[Strona internetowa, na której można znaleźć dyrektywę (UE) 2015/2302 przetransponowaną do prawa krajowego.]
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