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wiek uczestników 13 – 18 lat
czas trwania 7 dni

Ferie zimowe to idealny czas na inspirujące podróże i doskonalenie umiejętności językowych w praktyce. Tygodniowy
wyjazd pozwoli Ci poznać najbardziej znane miejsca w Londynie i Oksfordzie. Stolicę Wielkiej Brytanii zobaczysz z
perspektywy diabelskiego młyna London Eye, a także z bliska spacerując obok Parlamentu, Big Ben'a i Pałacu
Buckingham. Zobaczysz prawdziwą różnorodność od kultowej Oxford Street z eleganckimi butikami po egzotyczne
China Town. W programie tygodniowego wyjazdu przewidzieliśmy także wizytę w teatrze oraz możliwość zrobienia
zakupów na noworocznych wyprzedażach.
PROGRAM JĘZYKOWY
Realizując program zwiedzania prowadzimy warsztaty i praktyczne ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw
w terenie, co da Ci możliwość rozwinięcia umiejętności językowych i komunikacyjnych, ale przede wszystkim
przeżycia niezapomnianej przygody. Okazję do rozmów po angielsku będziesz mieć na co dzień w trakcie lekcji
muzealnych, spacerów z lokalnym przewodnikiem i w rodzinie goszczącej.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej 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*, przejście obok The Shakespeare's Globe, 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 – Muzeum 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, Biblioteki Bodleian, Teatru Scheldonian, St. John's College, wejście do Trinity College lub innego,
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 na musical.

6 DZIEŃ
Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania, przejazd do centrum Londynu komunikacją miejską,
Londyn - lekcja muzealna w Tower of London. Przejazd kolejką DLR. Greenwich – przejście obok klipra
herbacianego Cutty Sark, Muzeum Morskie. Słynny 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. Uwaga - obowiązkowy odbiór młodzieży przez rodziców lub osoby pisemnie upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.
* W przypadku braku możliwości wejścia na London Eye z powodu corocznej przerwy konserwacyjnej 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
2-5 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)
obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.
TURNUSY I CENY
SYMBOL TERMIN

CENA OBOZU

JA6-1

17.01-23.01.2021

1590 PLN

JA6-2

31.01-06.02.2021

1590 PLN

JA6-3

14.02-20.02.2021

1590 PLN

Cena obowiązuje przy kursie nie wyższym niż 1GBP=5,2 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
- przeprawa promowa
- 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 AXA Europa: NNW (2 000 EUR), KL + CP (10 000 EUR), bagaż (200 EUR)
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
- materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku angielskim.
TRANSPORT:
JA6-1 – wyjazd możliwy z Warszawy, Torzymia, Opola, Wrocławia (szczegóły w rozkładzie jazdy)
JA6-2 – wyjazd możliwy z Gdańska, Lublina, Łodzi, Torzymia, Katowic (szczegóły w rozkładzie jazdy)
JA6-3 – wyjazd możliwy z Bydgoszczy, Poznania, Torzymia, Krakowa, Zielonej Góry (szczegóły w rozkładzie jazdy)
DODATKOWE OPŁATY
- koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie; wiek liczony jest wg roczników):
•
125 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2004
•
140 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2004 i wcześniej
•
10 GBP – opłata za ponadwymiarowy bagaż
- 75 PLN – dopłata za specjalną dietę uczestnika (wegańską, bezglutenową, bez laktozy)
WAŻNE INFORMACJE:
- dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport,
- 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
- prosimy o zabranie przejściówek do kontaktów (adapterów)
- prosimy o zabranie prowiantu oraz ok. 50 PLN na posiłki
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 – 17.01 – 23.01.2021
Miejscowość

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

Godzina
odjazdu

Orientacyjna
godzina
powrotu

Dopłata

TRASA CENTRALNA
Warszawa

Dworzec Zachodni PKS, st. 11

12:00

16:30

0 PLN

Torzym

Zajazd „Złota Grota”, ul. Saperska 10

20:00

09:30

0 PLN

TRASA POŁUDNIOWA Dowózka busem lub środkiem transportu publicznego do głównego autokaru. Wyjazd realizowany
będzie przy minimum 5 osobach – informacje na 7 dni przed wyjazdem.
Opole

Godzina i miejsce zbiórki do potwierdzenia na 7 dni przed wyjazdem

x

x

30 PLN

Wrocław

Godzina i miejsce zbiórki do potwierdzenia na 7 dni przed wyjazdem

x

x

30 PLN

Godzina
odjazdu

Orientacyjna
godzina
powrotu

Dopłata

TURNUS JA6-2 – 31.01-06.02.2021
Miejscowość

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

TRASA PÓŁNOCNA Dowózka busem lub środkiem transportu publicznego do głównego autokaru. Wyjazd realizowany
będzie przy minimum 5 osobach – informacje na 7 dni przed wyjazdem.
Gdańsk

Godzina i miejsce zbiórki do potwierdzenia na 7 dni przed wyjazdem

x

x

50 PLN

TRASA CENTRALNA
Lublin*

Parking przy Motelu PZM-ot, ul. B.Prusa 8

08:00

19:30

100 PLN

Łódź

Dworzec Autobusowy Północny ul. Smugowa 30/32

13:00

14:30

0 PLN

Torzym

Zajazd „Złota Grota”, ul. Saperska 10

20:00

09:30

0 PLN

TRASA POŁUDNIOWA Dowózka busem lub środkiem transportu publicznego do głównego autokaru. Wyjazd realizowany
będzie przy minimum 5 osobach – informacje na 7 dni przed wyjazdem.
Katowice

Godzina i miejsce zbiórki do potwierdzenia na 7 dni przed wyjazdem

* Wyjazd realizowany przy min. 5 osobach – informacje na 7 dni przed wyjazdem.

x

x

50 PLN

TURNUS JA6-3 – 14.02-20.02.2021
Miejscowość

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

Godzina
odjazdu

Orientacyjn
a godzina
powrotu

Dopłata

TRASA PÓŁNOCNA Dowózka busem lub środkiem transportu publicznego do głównego autokaru. Wyjazd realizowany
będzie przy minimum 5 osobach – informacje na 7 dni przed wyjazdem.
Bydgoszcz

Godzina i miejsce zbiórki do potwierdzenia na 7 dni przed wyjazdem

x

x

30 PLN

TRASA CENTRALNA
Poznań

Dworzec Autobusowy przy CH Avenida ul. S. Matyi 2

16:15

11:30

0 PLN

Torzym

Zajazd „Złota Grota”, ul. Saperska 10

20:00

09:30

0 PLN

TRASA POŁUDNIOWA Dowózka busem lub środkiem transportu publicznego do głównego autokaru. Wyjazd realizowany
będzie przy minimum 5 osobach – informacje na 7 dni przed wyjazdem.
Kraków

Godzina i miejsce zbiórki do potwierdzenia na 7 dni przed wyjazdem

x

x

50 PLN

Zielona Góra

Godzina i miejsce zbiórki do potwierdzenia na 7 dni przed wyjazdem

x

x

30 PLN

