LONDYN
MAKSYMALNIE JĘZYKOWY

transport: samolot
zakwaterowanie: hostel
wiek uczestników: 13 – 18 lat
czas trwania: 7 dni

OBÓZ JĘZYKOWY

#citycenter #national_geographic_learning #smile #new

Słuchamy naszych Klientów! Na ich prośbę powstał obóz dla młodzieży,
który łączy wszystko, co najlepsze – zakwaterowanie w hostelu w
samym sercu Londynu, komfortową podróż samolotem, lekcje z native TURNUSY I CENY
speakerami i zwiedzanie najmodniejszych zakątków Londynu. Leć z nami ZALICZKA: 1000 PLN
po wakacyjną przygodę!
SYMBOL
TERMIN
PROGRAM JĘZYKOWY
15 lekcji z native speakerami oraz zajęcia w terenie.
Zajęcia w klasach: Korzystamy z podręcznika National Geographic
Learning. Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku w wymiarze 3
godzin lekcyjnych dziennie (każda lekcja trwa 45 minut). Grupy max. 15
osobowe.
Zajęcia w terenie: uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe
w formie gier i zabaw w trakcie codziennego zwiedzania.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość
angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym.

języka

PROGRAM
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie, przelot z opiekunem
do Londynu Heathrow, przejazd do hostelu, zakwaterowanie.
2 DZIEŃ
LONDYN
Lekcje z native speakerami. Spacer w kierunku South Kensington zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Nauki, Hyde
Park
3 DZIEŃ
LONDYN
Lekcje z native speakerami. Przejazd w kierunku Little Venice – dzielnicy
kanałów i barek na wodzie. Spotkanie z Misiem Paddingtonem, rejs po
Regent's Canal. Warsztaty modowe w Camden Town, panorama
miasta z popularnego Primrose Hill.
4 DZIEŃ
LONDYN
Lekcje z native speakerami. Muzeum Figur Woskowych Madame
Tussauds, spacer po Regent's Park, przejście słynną Oxford Street.
5 DZIEŃ
LONDYN
Lekcje z native speakerami. Zwiedzanie Galerii Narodowej, spacer po
najmodniejszych zakątkach Londynu - Covent Garden, Chinatown, Soho,
Seven Dials. Konkurs fotograficzny „Obudź swoją wyobraźnię!”.
6 DZIEŃ
LONDYN
Lekcje z native speakerami. Przejażdżka London Eye, przejście obok Big
Bena, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, Picadilly Circus.
7 DZIEŃ
Lekcja muzealna w języku angielskim w Muzeum Victorii i Alberta,
spacer po dzielnicy Earl's Court, czas na ostatnie zakupy. Przejazd pod
opieką opiekuna na lotnisko Heathrow i przelot na lotnisko Chopina w
Warszawie.
Uwaga - obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez
rodziców lub osoby pisemnie upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub
zmianie. Grupa codziennie porusza się komunikacją miejską.
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy zakwaterowani są w hostelu Barkston Rooms w dzielnicy
Earl's Court w Londynie. Obiekt usytuowany jest w wiktoriańskim
budynku, w spokojnej okolicy blisko metra i ulicy handlowej. Pokoje
wieloosobowe z łazienkami, urządzone w sposób prosty, czyste i
schludne. Uwaga – przy zakwaterowaniu w hostelu nie ma możliwości
wspólnego zakwaterowania rodzeństwa różnej płci.
Podczas obozu uczestnicy otrzymują następujące posiłki:
śniadania- płatki na mleku, tosty z dżemem, sok,
obiadokolacje - jednodaniowy ciepły posiłek, napój.

herbata;

CENA OBOZU

JAC-1

12-18.07.2020

3390 PLN

JAC-2

09-15.08.2020

3390 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 25 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
- przelot pod opieką wychowawcy na trasie Warszawa - Londyn Warszawa liniami LOT oraz opłaty lotniskowe
- zakwaterowanie - 6 noclegów w hostelu w Londynie
- wyżywienie 2 × dziennie (6 śniadań, 6 obiadokolacji) świadczenia
rozpoczynają się obiadokolacją 1. dnia (niedziela), kończą się śniadaniem
w dniu wylotu z Londynu 7. dnia (sobota)
- zajęcia językowe (15 lekcji z native speakerami i zajęcia w terenie)
- opieka kierownika - pilota i wychowawców
- ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, NWS – 1000 EUR)
KL+CP – 10000 EUR, bagaż – 200 EUR, koszty rezygnacji
- materiały dydaktyczne - podręcznik National Geographic Learning
- składka na TFG
DODATKOWE OPŁATY
Płatne w Londynie
Koszt wstępów, realizacji programu i przejazdu z/na lotnisko
wiek liczony jest wg roczników:
105 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2004
135 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2004 i wcześniej
INFORMACJE O PRZELOCIE
przelot samolotem rejsowym PLL LOT
SZCZEGÓŁY LOTU
WARSZAWA LOTNISKO F. CHOPINA – LONDYN HEATHROW
wyloty w NIEDZIELE: 12.07, 09.08
Zbiórka na 2.5h przed wylotem w hali odlotów, terminal A, stanowisko
odpraw ATAS (Meeting Point). Bagaż główny 15 kg + podręczny 5 kg
Wylot z Warszawy, nr lotu LO 279
godz. 15:30

Przylot do Londynu
godz. 17:20

LONDYN HEATHROW – WARSZAWA LOTNISKO F. CHOPINA
powroty w SOBOTY: 18.07, 15.08
Wylot z Londynu, nr lotu LO 280
godz. 18:10

Przylot do Warszawy
godz. 21:45

WAŻNE INFORMACJE
- dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny
paszport lub dowód osobisty
- zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
- radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 10 GBP na wydatki na lotnisku
- diety specjalne nie są dodatkowo płatne, ale muszą być zgłoszone z co
najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem
- limit bagażu - 15 kg bagaż główny (sugerowane wymiary 65 cm x 40
cm x 25 cm) + 1 sztuka bagażu podręcznego do 5 kg

