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wyjazdy szkolne

KATALOG 2016/2017

Drodzy Nauczyciele,
Zagraniczne wyjazdy szkolne ATAS dają możliwość poznawania świata i języków obcych.
Przygotowując programy bazowaliśmy na doświadczeniu w organizowaniu aktywnych
i edukacyjnych wyjazdów dla młodzieży. Na ich kształt ogromy wpływ miała współpraca
z wieloma, pełnymi pasji pedagogami. Najważniejsze jednak było dla nas doświadczenie
towarzyszenia tysiącom młodych ludzi w odkrywaniu przez nich obcych języków i kultur.
Wyjazdy szkolne ATAS to:
Aktywność, Towarzystwo, Autentyczne sytuacje, Super zabawa
AKTYWNOŚĆ:

Uczestnikom naszych wyjazdów proponujemy zajęcia, które
budzą ciekawość i emocjonują. Przekonaliśmy się, że młody
człowiek efektywnie uczy się nowych rzeczy, gdy poznawanie =
pasja.

TOWARZYSTWO:

Stawiamy na budowanie relacji w grupie, z możliwością zdobywania i rozwijania
indywidualnych umiejętności.
Podczas gier terenowych prowadzonych w grupach młodzież świetnie się integruje.

AUTENTYCZNE SYTUACJE: Konieczność pozyskania konkretnych informacji od ludzi spotkanych na ulicy w Londynie czy
na Malcie sprawia, że język obcy staje się nie tylko użyteczny, ale też niezbędny. Dlatego na
każdym kroku korzystamy z faktu przebywania w nowym środowisku, motywując naszych
uczestników do poznania i doświadczania nowych zwyczajów i kultur.
SUPER ZABAWA:

Proponowany przez nas program zawiera zawsze odpowiednią ilość humoru i okazji do
zabawy.
Serdecznie pozdrawiamy
Andrzej Sławiński
Dyrektor Generalny ATAS Sp. z o.o.
i Zespół ATAS

W naszych biurach chętnie odpowiemy na Państwa pytania, zapraszamy:
BYDGOSZCZ 85-009, ul. Dworcowa 81/202, tel. 52 322 03 34, e-mail: bydgoszcz@atas.pl
GDAŃSK 80-890, ul. Heweliusza 11 Budynek Organika Trade, piętro VIII, lokal nr 807, tel. 58 7832310, e-mail: gdansk@atas.pl
KATOWICE 40-009, ul. Warszawska 3, tel. 32 255 24 84, e-mail: katowice@atas.pl
KRAKÓW 30-126, ul. G. Zapolskiej 38, Biurowiec 38, (IV piętro, lok. 420), tel. 12 429 14 25, e-mail: krakow@atas.pl
ŁÓDŹ 90-437, Al. Kościuszki 80/82 (IX piętro, lok. 1), tel. 42 632 48 71, e-mail: lodz@atas.pl
POZNAŃ 60-782, ul. Grunwaldzka 17, tel. 61 865 86 02, e-mail: poznan@atas.pl
WROCŁAW 50-148, ul. Kuźnicza 11/13 III piętro, tel. 71 342 50 08, e-mail: wroclaw@atas.pl
WARSZAWA 00-673, ul. Koszykowa 60/62 lok. 3, tel. 22 625 18 51, 22 625 67 62, e-mail: btm@atas.pl
WARSZAWA 00-666, ul. Noakowskiego 4 (PL. Politechniki), tel. 22 825 74 05, 22 875 86 28, e-mail: btw@atas.pl
Znajdź nas na Facebooku!
Facebook.com/AgencjaTurystycznaATAS
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zagraniczne wyjazdy szkolne
Symbol imprezy

Nazwa

Ilość dni

Rodzaj zakwaterowania

Rodzaj
transportu Numer strony

Tanie Wyjazdy Szkolne

TWS

Ważne informacje o warsztatach językowych
SA0-e

LONDYN warsztaty językowe

SA10-e

LONDYN warsztaty językowe

TF10-e

PARYŻ wycieczka szkolna

TW10-e

RZYM wycieczka szkolna

2, 3

NOWOŚĆ

6 dni

Hostel

6 dni

Rodziny goszczące

6 dni

Hotel

6 dni

Hotel






Organizacja wyjazdu szkolnego „krok po kroku”

4
5
6
7
8

WARSZTATY JĘZYKOWE
Ważne informacje o warsztatach językowych
SA8-P

9, 10
dla SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

6 dni

Rodziny goszczące

dla GIMNAZJALISTÓW

6 dni

Rodziny goszczące

dla LICEALISTÓW

6 dni

Rodziny goszczące

LONDYN

6/7 dni

Rodziny goszczące

LONDYN

6 dni

Hostel

LONDYN na bis

6/7 dni

Rodziny goszczące

SA1

LONDYN i MIASTA ANGLII

6/7 dni

Rodziny goszczące

SA2

LONDYN i POŁUDNIOWA ANGLIA

7 dni

Rodziny goszczące

SA4

ŚLADAMI HARRY'EGO POTTERA

6/7 dni

Rodziny goszczące

HISTORYCZNY

6/7 dni

Rodziny goszczące

ARTYSTYCZNY

6/7 dni

Rodziny goszczące

dla FANÓW SPORTU

6/7 dni

Rodziny goszczące

9 dni

Hostele

SA8-G

LONDYN
dedykowany

SA8-L
SA0
SA13
SA3

SA5
SA6

LONDYN
programy tradycyjne

LONDYN
tematyczny

SA7
SA12

ANGLIA I SZKOCJA















11
12
13
14
15
16
17
18
19
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20
21
22

WARSZTATY JĘZYKOWE Z ZAJĘCIAMI W KLASACH
Ważne informacje o warsztatach językowych z zajęciami w klasach

23, 24

SM1

MALTA

8 dni

Rodziny goszczące

SAC

LONDYN (+ zajęcia muzealne)

6 dni

Rodziny goszczące

SAP

LONDYN

6 dni

Rodziny goszczące

SAL

LONDYN

6 dni

Rodziny goszczące

WARSZTATY JĘZYKOWE DLA GRUP MIĘDZYNARODOWYCH






25
26
27
28

NOWOŚĆ

Ważne informacje o warsztatach językowych dla grup międzynarodowych

29, 30

SAM-R

LONDYN

5 dni

Rodziny goszczące

SAM-H

LONDYN

5 dni

Hostel




31
32

WYCIECZKI SZKOLNE
Ważne informacje o wycieczkach szkolnych

33, 34

TW1

RZYM

6 dni

Hotele

TW2

WŁOCHY z bogatym programem

6 dni

Hotele

TH1

HISZPANIA

9 dni

Hotele

THS

BARCELONA

5 dni

Hostel

TF1

PARYŻ

6 dni

Hotele

TF2

PARYŻ ŚLADAMI POLSKICH EMIGRANTÓW

6 dni

Hotel turystyczny

TB1

SZLAKIEM UNII EUROPEJSKIEJ

5 dni

Hotel/Schronisko









35
36
37
38
39
40
41
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TWS
Tanie Wyjazdy Szkolne
Przedstawiamy Państwu ekonomiczną wersję 4 najbardziej popularnych
programów wyjazdów szkolnych. Oferty te, to od lat najczęściej zamawiane
programy a przez to najlepiej dopracowane.
A. Londyn – rodziny – 6 dni
B. Londyn – hostel – 6 dni
C. Paryż – 6 dni
D. Rzym – 6 dni
Wielu nauczycieli zgłaszało do nas prośby, by poprzez obniżenie ceny, umożliwić
większej liczbie uczniów udział w tych bardzo wartościowych programach.
Na wyjazdach w wersji ekonomicznej realizowany jest równie bogaty program
zwiedzania oraz ten sam program edukacyjno-kształceniowy.
Na Warsztatach Językowych są to ćwiczenia językowe w naturalnych sytuacjach,
czyli realizacja metody „Niestandardowa Nauka Języka Angielskiego”.

tanie

Wycieczki
szkolne

tanie

Warsztaty
językowe

Niższą cenę udało się nam uzyskać poprzez optymalizację kosztów, przy
zachowaniu takich samych programów. (na wzór jak: „Tanie Linie Lotnicze”).
Dlatego wyjazdy te będą realizowane według ściśle określonych zasad:

Zasady TWS
1.

Przewidziane są konkretne dni wyjazdów (poniedziałki).
Terminy dostępne, zarezerwowane i wykupione będą
publikowane na stronie www.wycieczkiszkolne.atas.pl.

2.

Na każdy termin przyjmowane będą dwie grupy, które liczą 24 lub
25 uczestników + 2 nauczycieli. Najkorzystniej jest gdy obie grupy
są z jednej szkoły lub miejscowości. Dopuszczamy też zgłoszenie się
drugiej grupy z rejonu po trasie przejazdu autokaru.

3.

Program zwiedzania nie podlega zmianom.
Uwzględnione mogą być tylko drobne korekty.

4.

W programie zwiedzania uwzględnione zostały najwartościowsze
obiekty w danym mieście. Grupa może zamówić dodatkowe
wstępy określone w katalogu.

TWS
Tanie Wyjazdy Szkolne

RODZINY
BRYTYJSKIE
6 DNI
590/650 PLN
+ 300 PLN

LONDYN
SA0 e

TWS Tanie Wyjazdy Szkolne

Tanie WARSZTATY JĘZYKOWE
Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. Oferta ta jest uzupełnieniem programu nauczania języka angielskiego, a także geografii i historii. Korzystamy z rodzin sprawdzonych, starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii.
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach. Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała
okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja do dalszej nauki.

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą. Przejazd przez Niemcy, w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ LONDYN Przeprawa promowa, przejazd do Londynu. Tower Bridge, przejście obok Tower of London, spacer północnym brzegiem Tamizy obok The Monument
i St. Paul’s Cathedral, Millenium Bridge, Tate Modern, przejście obok The Shakespeare’s Globe. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.
3 DZIEŃ LONDYN Spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. Zwiedzanie: Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Nauki. Przejazd autokarem obok Harrods’a – najsłynniejszego londyńskiego domu towarowego.
4 DZIEŃ LONDYN Oxford Street, Regent Street, Piccadilly Circus, Plac Trafalgar. Zwiedzanie: Muzeum Brytyjskie, Galeria Narodowa.
5 DZIEŃ LONDYN London Eye, rejs statkiem po Tamizie, przejście obok klipra herbacianego Cutty Sark, Muzeum Morskie, spacer po Parku Królewskim w Greenwich.
Wyjazd z Londynu około godziny 16.00. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Codziennie prowadzone są ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Istnieje możliwość dodania do programu zwiedzania następujących obiektów:
• Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s
• Tower of London
• Katedra Św. Pawła
Dodatkowe punkty w programie muszą zostać zaakceptowane przez całą grupę.
Informacje o kwotach dopłat za wymienione obiekty dostępne są w biurach ATAS.

Cena
12.09–19.09.2016

650 PLN

05.12–10.12.2016

590 PLN

20.03–25.03.2017

650 PLN

26.09–01.10.2016

650 PLN

09.01–12.01.2017

590 PLN

03.04–08.04.2017

650 PLN

10.10–15.10.2016

590 PLN

23.01–28.01.2017

590 PLN

08.05–13.05.2017

650 PLN

24.10–29.10.2016

590 PLN

06.02–11.02.2017

590 PLN

22.05–27.05.2017

650 PLN

07.11–12.11.2016

590 PLN

20.02–25.02.2017

590 PLN

05.06–10.06.2017

650 PLN

21.11–26.11.2016

590 PLN

06.03–11.03.2017

650 PLN

19.06–24.06.2017

650 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar

300 PLN/os.

• Dopłata za podstawienie 50 PLN/os. dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego
UWAGA: ceny mogą ulec zmianie – aktualne ceny podane na stronie www.wycieczkiszkolne.atas.pl

Informacje o warsztatach
GRUPA: 24–25 uczestników + 2 nauczycieli (Akceptujemy 2 grupy z jednej szkoły)
WIEK UCZESTNIKÓW: 12–18 lat
CENA NIE OBEJMUJE: biletów wstępów i realizacji programu: Młodzież <16 – 40 GBP. Młodzież ≥16 – 50 GBP. Dorośli – 60 GBP.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, przeprawa promowa, zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie, wyżywienie: 3 śniadania,
3 obiadokolacje, zeszyt ćwiczeń, opieka pilota – realizacja programu w języku polskim, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Anglii. Rodziny są sprawdzone i starannie
dobrane przez naszego partnera w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych
kulturowo i etnicznie. Uczestnicy zakwaterowani są w pokojach 2–4-osobowych.
Ze względu na typ zakwaterowania i bezpieczeństwo uczestników nie przewidujemy żadnych wyjść wieczornych, szczególnie indywidualnych.
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NAUKA JĘZYKA | Kontakt: Biuro Turystyki Młodzieżowej ATAS btm@atas.pl tel. 22 625 18 51

6 DNI
690/750 PLN
+ 300 PLN

Tanie WARSZTATY JĘZYKOWE
Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. Oferta ta jest uzupełnieniem programu nauczania języka angielskiego, a także geografii i historii. Uczestnicy będą zakwaterowani wspólnie z podziałem na płeć, co umożliwi wieczorne podsumowania spędzonego dnia i integrację
w gronie znajomych.
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach.

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą. Przejazd przez Niemcy, w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ LONDYN Przeprawa promowa, przejazd do Londynu. Przejście obok The Shakespeare’s Globe. Zwiedzanie galerii Tate Modern, Millenium Bridge, spacer
północnym brzegiem Tamizy obok The Monument, Tower Bridge, przejście obok Tower of London i St. Paul’s Cathedral. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją
miejską.
3 DZIEŃ LONDYN Spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. Zwiedzanie: Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Nauki, spacer po ogrodach Kensington.
4 DZIEŃ LONDYN Zakupy na Oxford Street, spacer po Regent Street, Piccadilly Circus, zakupy w M&M’s World, Leicester Square, Plac Trafalgar. Zwiedzanie: Muzeum
Brytyjskiego, Galerii Narodowej.
5 DZIEŃ LONDYN Przejażdżka London Eye, przejazd słynną kolejką bezzałogową DLR. Zwiedzanie: Muzeum of London Docklands, spacer po biznesowej dzielnicy
Canary Wharf. Wyjazd z Londynu około godziny 16.00. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Codziennie prowadzone są ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Istnieje możliwość dodania do programu zwiedzania m.in. następujących obiektów:
• Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s
• Tower of London
• Katedra Św. Pawła
Dodatkowe punkty w programie muszą zostać zaakceptowane przez całą grupę.
Informacje o kwotach dopłat za wymienione obiekty dostępne są w biurach ATAS.

Cena
03.10–08.10.2016

750 PLN

16.01–21.01.2017

690 PLN

27.03–01.04.2017

690 PLN

17.10–22.10.2016

750 PLN

31.01–04.02.2017

690 PLN

24.04–29.04.2017

750 PLN

31.10–05.11.2016

750 PLN

13.02–18.02.2017

690 PLN

15.05–20.05.2017

750 PLN

14.11–19.11.2016

690 PLN

27.02–04.03.2017

690 PLN

29.05–03.06.2017

750 PLN

28.11–03.12.2016

690 PLN

13.03–18.03.2017

690 PLN

12.06–17.06.2017

750 PLN

12.12–17.12.2016

690 PLN
Transport – cena podawana na osobę

Autokar

300 PLN/os.

• Dopłata za podstawienie 50 PLN/os. dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego
UWAGA: ceny mogą ulec zmianie – aktualne ceny podane na stronie www.wycieczkiszkolne.atas.pl

Informacje o warsztatach
GRUPA: 24–25 uczestników + 2 nauczycieli (Akceptujemy 2 grupy z jednej szkoły)
WIEK UCZESTNIKÓW: 12–18 lat
CENA NIE OBEJMUJE: biletów wstępów i realizacji programu: Młodzież <16 – 40 GBP. Młodzież ≥16 – 50 GBP. Dorośli – 60 GBP.
3 x pakowany lunch – 90 PLN/osobę
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem, przeprawa promowa, zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie, wyżywienie: 3 śniadania,
3 obiadokolacje, zeszyt ćwiczeń, opieka pilota – realizacja programu w języku polskim, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie w hostelu Via Lewisham w Londynie. Hostel z dużym ogrodem i salą wspólną. Pokoje wieloosobowe
z piętrowymi łóżkami i łazienkami. Wyżywienie: śniadania (płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata), obiadokolacje (jednodaniowy ciepły posiłek, herbata).
NAUKA JĘZYKA | Kontakt: Biuro Turystyki Młodzieżowej ATAS btm@atas.pl tel. 22 625 18 51
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TWS Tanie Wyjazdy Szkolne

LONDYN
SA10 e

HOSTEL

HOTEL
PREMIERE
CLASSE
6 DNI

PARYŻ
TF10-e

880/940 PLN

TWS Tanie Wyjazdy Szkolne

Tania WYCIECZKA SZKOLNA
Paryż to światowa metropolia, której zwiedzanie może być dla uczniów fascynującą lekcją historii i kultury europejskiej. Bezpośredni kontakt z dziełami sztuki
i zabytkami działa na wyobraźnię, a niesamowita atmosfera zapewnia niezapomniane przeżycia i wspomaga klasową integrację. Warto się przekonać czy Paryż
faktycznie „wart jest mszy”.

Program
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski – godzina ustalana jest z grupą, jazda non stop (postoje co ok. 4 godziny).
2 DZIEŃ PARYŻ Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Plac Concorde, spacer Ogrodami Tuileries, zwiedzanie Luwru, przejście obok Hôtel de Ville pod Centrum Pompidou.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.
3 DZIEŃ PARYŻ Cmentarz Père-Lachaise, przejazd do dzielnicy Montmartre, spacer: Plac Pigalle, Plac du Tertre, Bazylika Sacré-Cœur, przejście od Opery do Placu
Vendôme, Kościół Magdaleny.
4 DZIEŃ PARYŻ Wizyta w nowoczesnej dzielnicy Paryża La Defence. Rejs statkiem po Sekwanie.
5 DZIEŃ Panteon, spacer po Ogrodzie Luksemburskim, przejście obok Sorbony, Dzielnica Łacińska, wyspa La Cité z Katedrą Notre-Dame. Nocny przejazd do Polski.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Istnieje możliwość dodania do programu zwiedzania następujących obiektów:
• Eurodisneyland
• Wieża Eiffela
Dodatkowe punkty w programie muszą zostać zaakceptowane przez całą grupę.
Informacje o kwotach dopłat za wymienione obiekty dostępne są w biurach ATAS.

Cena
12.09–17.09.2016

940 PLN

05.12–10.12.2016

880 PLN

20.03–25.03.2017

940 PLN

03.10–08.10.2016

940 PLN

16.01–21.01.2017

880 PLN

24.04–29.04.2017

940 PLN

24.10–29.10.2016

880 PLN

06.02–11.02.2017

880 PLN

15.05–20.05.2017

940 PLN

14.11–19.11.2016

880 PLN

27.02–04.03.2017

940 PLN

05.06–10.06.2017

940 PLN

• Dopłata za podstawienie 50 PLN/os. dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
UWAGA: ceny mogą ulec zmianie – aktualne ceny podane na stronie www.wycieczkiszkolne.atas.pl

Informacje o wycieczce
GRUPA: 24–25 uczestników + 2 nauczycieli (Akceptujemy 2 grupy z jednej szkoły)
WIEK UCZESTNIKÓW: 12–18 lat
CENA NIE OBEJMUJE: biletów wstępów i realizacji programu: Młodzież – 20 EUR. Dorośli – 20 EUR.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem; zakwaterowanie: 3 noclegi w okolicach Paryża; wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje; opieka pilota; ubezpieczenia NNW i KL; bagaż AXA
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Hotele Premiere Classe na obrzeżach Paryża (w odległości do 30km od centrum miasta). Pokoje 3 osobowe z łazienkami.
UWAGA: mogą się zdarzyć łóżka podwójne (małżeńskie), w takim przypadku zapewnione będą dwa komplety pościeli.
W hotelu uczestnicy otrzymują śniadania kontynentalne (bagietka, masło, dżem, kawa, herbata).
Obiadokolacje kupowane są w restauracjach samoobsługowych typu Flunch i składają się z jednego ciepłego dania (do wyboru steak, ryba bądź pieczone udo kurczaka). Do picia podawana jest woda.
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Kontakt: Biuro Turystyki i Wypoczynku ATAS btw@atas.pl tel. 22 875 86 28

6 DNI
830/890 PLN

Tania WYCIECZKA SZKOLNA
Rzym to kolebka kultury europejskiej. Wieczne miasto, Florencja oraz Wenecja to obowiązkowe punkty programu w podróży do Włoch. Młodzież będzie miała
okazję odświeżyć swoją wiedzę na temat historii starożytnego Rzymu, podziwiać arcydzieła architektury, malarstwa i rzeźby oraz odwiedzić miejsca związane
z Janem Pawłem II. Niezapomnianych wrażeń dostarczy wizyta w romantycznej Wenecji.

Program
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski – godzina ustalana jest z grupą, jazda non stop (postoje co ok. 4 godziny).
2 DZIEŃ FLORENCJA Przyjazd do Florencji w godzinach porannych. 9-cio godzinny pobyt we Florencji. Przejście obok kościoła Santa Croce, spacer po Piazza del Duomo
obok Baptysterium San Giovanni ze słynnymi Drzwiami Raju, wejście do katedry Santa Maria del Fiore, której monumentalna kopuła jest symbolem miasta. Kontynuacja spaceru obok wieży Giotta, przez Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio i fontannie Neptuna obok Galerii Uffizi (dla chętnych możliwość zwiedzania) do Ponte
Vecchio, Mostu Złotników ze sklepikami jubilerskimi.
3 DZIEŃ RZYM Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Rzymu. Spacer od Koloseum do Kapitolu: przejście obok Łuku Konstantyna, Forum Romanum, Łuku Septymiusza Severa, Placu Weneckiego z Ołtarzem Ojczyzny. Zwiedzanie Panteonu – majestatycznej świątyni, jedynego całkowicie niezmienionego do dziś obiektu
starożytnego. Następnie przejście na Plac Navona z fontanną Czterech Rzek – powstałego na ruinach starożytnego stadionu, potem do Fontanny di Trevi, Schodów
Hiszpańskich i Placu del Popolo.
4 DZIEŃ RZYM Przejazd do Rzymu. Plac i Bazylika Św. Piotra. Perły Rzymskiego Baroku: przejazd na wzgórze Pincio, taras widokowy. Spacer obok Pałacu Kwirynalskiego, Kościoła Św. Andrzeja na Kwirynale, Kościoła San Carlino alle Quattro Fontane, Pałacu Barberini do Fontanny Trytona i Fontanny Pszczół.
5 DZIEŃ WENECJA Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Wenecji. 9-cio godzinny pobyt w Wenecji. W programie: Bazylika św. Marka, spacer od Pałacu Dożów, obok
Dzwonnicy św. Marka, Loggetty, obok Wieży Zegarowej. Kontynuacja spaceru obok Siedziby Prokuratorów: Starej i Nowej, Skrzydła Napoleona, Biblioteki do Ponte
Rialto. Wyjazd do Polski, nocny przejazd, jazda non stop (postoje co ok. 4 godziny).
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
W trakcie imprezy zatrudnieni są przewodnicy lokalni, którzy oprowadzają grupę w języku polskim.
Istnieje możliwość dodania do programu zwiedzania następujących obiektów:
• Kościół Santa Croce (wejście do środka)
• Muzea Watykańskie
• Wieża Zegarowa w Wenecji
Dodatkowe punkty w programie muszą zostać zaakceptowane przez całą grupę.
Informacje o kwotach dopłat za wymienione obiekty dostępne są w biurach ATAS.

Cena
19.09–24.09.2016

890 PLN

28.11–03.12.2016

830 PLN

26.09–01.10.2016
10.10–15.10.2016
17.10–22.10.2016

06.03–11.03.2017

890 PLN

890 PLN

12.12–17.12.2016

830 PLN

09.01–12.01.2017

830 PLN

13.03–18.03.2017

890 PLN

830 PLN

27.03–01.04.2017

890 PLN

830 PLN

23.01–28.01.2017

830 PLN

03.04–08.04.2017

890 PLN

31.10–05.11.2016

830 PLN

07.11–12.11.2016

830 PLN

30.01–04.02.2017

830 PLN

08.05–13.05.2017

990 PLN

13.02–18.02.2017

830 PLN

22.05–27.05.2017

890 PLN

21.11–26.11.2016

830 PLN

20.02–25.02.2017

830 PLN

29.05.03.06.2017

890 PLN

• Dopłata za podstawienie 50 PLN/os. dotyczy województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego
UWAGA: ceny mogą ulec zmianie – aktualne ceny podane na stronie www.wycieczkiszkolne.atas.pl

Informacje o wycieczce
GRUPA: 24–25 uczestników + 2 nauczycieli (Akceptujemy 2 grupy z jednej szkoły)
WIEK UCZESTNIKÓW: 12–18 lat
CENA NIE OBEJMUJE: biletów wstępów i realizacji programu: Młodzież – 55 EUR. Dorośli – 70 EUR.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: przejazd komfortowym autokarem; zakwaterowanie: 3 noclegi we Włoszech; wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje;
opieka pilota; ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Hotele 3-gwiazdkowe we Włoszech, usytuowane w okolicach głównych miast lub na trasie przejazdu. Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami. W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują śniadania wzmocnione i dwudaniowe obiadokolacje – 1. danie (przeważnie makaron z sosem)
2. danie (mięso + warzywa gotowane lub sałata, chleb) + deser lub owoc. Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2-go dnia, a kończą śniadaniem 5-go dnia.

Kontakt: Biuro Turystyki i Wypoczynku ATAS btw@atas.pl tel. 22 875 86 28
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TWS Tanie Wyjazdy Szkolne

RZYM
TW10-e

HOTELE 3*

JAK ZGŁOSIĆ GRUPĘ NA WYJAZD?
KROK
PO
KROKU

KROK 1 – PODJĘCIE DECYZJI
Decyzję o zorganizowaniu wyjazdu szkolnego radzimy podjąć na około sześć miesięcy wcześniej. Rozważając możliwość organizacji
wyjazdu należy wziąć pod uwagę konieczność zgromadzenia odpowiedniej liczby uczniów oraz czas potrzebny na zebranie funduszy.
KROK 2 – WYBÓR OFERTY
Jeżeli zdecydujecie się Państwo na konkretny wyjazd, należy go rozreklamować – wręczając ofertę uczniom, następnie organizując
spotkanie dla rodziców. Na życzenie wysyłamy materiały i plakaty, które można rozwiesić w szkole.
Zachęcamy do zrobienia wstępnej rezerwacji w biurze ATAS (najlepiej telefonicznie) terminu wyjazdu wybranego przez Państwa,
prosimy również o potwierdzanie wolnych miejsc noclegowych (rezerwacja na okres trzech tygodni jest bezpłatna).
KROK 3 – ZEBRANIE RODZICÓW
Zebranie rodziców jest czasem dokładnego przedstawienia oferty, warunków uczestnictwa oraz warunków płatności (należy zapoznać rodziców z warunkami przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia). Każdy z rodziców powinien otrzymać egzemplarz programu
wyjazdu wraz z informacjami o cenie oraz wyciąg z warunków uczestnictwa (część umowy). Podczas zebrania radzimy zrobić wstępną listę uczestników, zebrać zaliczkę w wysokości 300 PLN od uczestnika (tanie wycieczki szkolne 200 PLN od uczestnika). Wpłata
zaliczki daje pewność co do rzeczywistej ilości chętnych. Rodzice każdego uczestnika powinni zostać poinformowani o konieczności
posiadania dokumentów podróży (paszporty, obcokrajowcy – również wizy).
KROK 4 -ZGŁOSZENIE WYCIECZKI
Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenie grupowe. Liczba uczestników podana jest przy każdej z ofert. Po zebraniu zaliczki należy skontaktować się z naszym biurem w celu podpisania umowy. Umowa może być podpisana w biurze bądź za pośrednictwem poczty.
KROK 5 – ZGŁOSZENIE WYJAZDU DO KURATORIUM
Ze względu na fakt, iż szkoła jest organizatorem wyjazdu, ma obowiązek zgłoszenia go do odpowiedniego kuratorium.
KROK 6 – PRZYGOTOWANIE WYJAZDU
Na 6 tygodni przed wyjazdem należy dokonać dopłaty za imprezę. Na 4 tygodnie przed terminem wycieczki należy dostarczyć do
biura listę uczestników wraz z kartami uczestnictwa (dostarczamy je wraz z umową), podpisanymi przez rodziców. Uwaga – na kartach rodzice zaznaczają prośbę dot. otrzymania faktury vat.
KROK 7 – ZBIÓRKA WYJAZDOWA
Czas zbiórki należy wyznaczyć na 30 minut przed planowanym wyjazdem (godzina wyjazdu powinna być uzgodniona z pracownikiem ATAS).
Konieczne jest sprawdzenie czy wszyscy uczestnicy wyjazdu posiadają ważne dokumenty podróży. Osoby bez ważnych
dokumentów nie będą dopuszczone do podróży.
Jeśli rodzice lub opiekunowie chcą aby podstawiony autokar został skontrolowany przez policję, do nich należy zawiadomienie
policji oraz poinformowanie biura ATAS.

WAŻNE INFORMACJE
PROGRAMY NA ŻYCZENIE
Jeżeli nasze katalogowe programy nie spełniają Państwa oczekiwań, przygotujemy program zwiedzania zgodny z Państwa zamówieniem. Zastrzegamy sobie prawo modyfikacji tak, aby organizacja wyjazdu była możliwa do realizacji i zgodna z obowiązującymi
przepisami (np. czas pracy kierowców).
ŁĄCZENIE MAŁYCH GRUP
Zdajemy sobie sprawę z trudności jakie niekiedy występują z zebraniem grupy, dlatego też umożliwiamy grupom 14 osobowym lub
28 osobowym kontakt z innymi niekompletnymi grupami. Na naszej stronie internetowej, pod ikoną ŁĄCZENIE GRUP zgłaszają się
nauczyciele, którzy są zainteresowani wyjazdem na warsztaty językowe lub wycieczkę szkolną.
OPIEKUNOWIE GRATIS
Przy wyjazdach szkolnych przewidujemy miejsca gratis dla opiekunów (liczba opiekunów podana jest przy każdym programie). Biuro
pokrywa również koszt wszystkich biletów wstępów dla uczestniczących w wyjeździe nauczycieli (wg liczby podanej w ofercie).
BAGAŻ
W przypadku imprez autokarowych prosimy o zabranie 1 średniej wielkości bagażu głównego do 15 kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego do 5 kg.
UBEZPIECZENIE
Zalecamy wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (ubezpieczenie dobrowolne) – 3% całkowitej ceny imprezy (w ciągu
3 dni roboczych od podpisania umowy) oraz osoby przewlekłe chore powinny wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych (nie
objęte głównym ubezpieczeniem).

SZUKAJ W KATALOGU ZNIŻEK ZA PIĄTKI
Uczniowie nie muszą mieć samych piątek w szkole aby otrzymać zniżkę! W ATAS dajemy zniżki za WYJAZD W PIĄTEK.
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Spiesz się, gdyż w każdy piątek mamy promocję tylko dla 2 grup:
– jednej grupy „małej” – 41 - 42 uczestników + 3 nauczycieli
– jednej grupy „dużej” – 50-51 uczniów + 4 nauczycieli.
Uwaga: decyduje kolejność podpisywania umów.
Warunki promocji:
40 pln/osobę zniżki otrzyma grupa, która:
– zarezerwuje imprezę 6-dniową (oferty, których zniżka dotyczy oznaczone są ikoną)
– wyjedzie w piątek
– wyjedzie w terminie pomiędzy 9 września 2016, a 24 marca 2017.
Uwaga: zniżka dotyczy wyłącznie ofert, przy których umieszczona jest ikonka – PROMOCA zniżka 40 PLN/os. za piątki

Warsztaty językowe – Wielka Brytania
Niestandardowa nauka języka angielskiego
Co jest istotą WARSZTATÓW JĘZYKOWYCH?
Promowanie innowacyjnych metod nauczania języka
Coraz bardziej doceniona jest wartość nowoczesnych metod nauczania, które polegają na
bezpośrednim kontakcie z „TYM” czego mamy się nauczyć. Dla przykładu w Centrum Nauki Kopernik
zwiedzający sami mogą wykonać eksperymenty.
Można też doświadczyć nauki języka, wówczas takie doświadczenie zostaje w pamięci na długo.

Motywacja do nauki
Nie ma skutecznej nauki bez motywacji. Nic tak nie motywuje jak stworzenie naturalnej sytuacji,
w której uczestnik wyjazdu będzie chciał użyć języka np. by poprosić o coś rodzinę, u której jest
zakwaterowany, lub kupić dla znajomych pamiątki w sklepie.

Rozwój kompetencji miękkich
Program realizowany jest w formie zadań, które uczestnicy realizują w małych grupkach.
Uczy to umiejętności współdziałania, wspólnego rozwiązywania problemów, zaradności
i komunikacji. Daje też dużo pozytywnych przeżyć, emocji i satysfakcji, co wpływa znacząco
na rozwój młodzieży.

Integracja zespołu młodzieży
Wielu nauczycieli docenia wartości wychowawcze jakie niosą wyjazdy integrujące młodzież.
Warsztaty w Wielkiej Brytanii świetnie spełniają i to zadanie. Wspólne przeżycia, odkrywanie
i zdobywanie wiedzy jest dla uczniów pasjonujące.

Doskonalenie umiejętności komunikacji w obcym języku
Wszyscy, którzy uczyli się języków obcych, znają problem przełamania bariery mówienia.
Uczniowie znają już słówka, gramatykę, a nadal boją się coś powiedzieć. Ważny jest impuls,
dzięki któremu młodzież już od prostych zdań zaczyna formułować swoje myśli po angielsku.

Rozwijanie zainteresowań językowych uczniów, popularyzacja kultury
krajów anglojęzycznych
Język angielski to nie tylko umiejętność porozumienia się. To również piękna literatura,
wielowiekowa kultura. To żywa historia i piękne zabytki. Teatry i musicale znane na całym świecie.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI
WARSZTATÓW JĘZYKOWYCH DO WIELKIEJ BRYTANII
Rodziny brytyjskie
Dlaczego warto wybrać rodziny?
Zakwaterowanie u rodziny goszczącej stwarza wyjątkową okazję do praktycznego doskonalenia języka, jak również do poznania zwyczajów i stylu życia mieszkańców Anglii.
Rodziny są sprawdzone, starannie dobrane i kontrolowane przez kontrahenta w Londynie.
Nasze grupy korzystają z tej formy zakwaterowania już od wielu lat. Kwaterujemy uczestników u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Uczniowie
mieszkają są w tej samej dzielnicy, na obrzeżach Londynu. Pokoje są najczęściej 3- lub 4- osobowe.

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

OPCJA – siódmy dzień dla Warsztatów Językowych z zakwaterowaniem
u rodzin brytyjskich
DODATKOWE ŚWIADCZENIA OBEJMUJĄ: 1 nocleg przy rodzinie brytyjskiej, 1 śniadanie, 1 pakowany lunch oraz 1 obiadokolację oraz przejazd autokarem na miejsce
zwiedzania.
Uwaga: na realizację programu zwiedzania należy przygotować dodatkowe GBP wg tabeli.
Propozycje programowe

Windsor i Hampton Court
W programie: spacer po Windorze, zwiedzanie Windsor Castle, przejazd autokarem do Hampton Court, następnie
zwiedzanie ogrodów i pałacu.
Warner Bros.
Słynne studio, w którym powstawały filmy o przygodach Harrego Pottera

Koszty wstępów
i realizacji programu

Dopłata do ceny warsztatów
językowych/osobę

<16 – 20 GBP

200 PLN

>=16 – 30 GBP
<16 – 30 GBP

200 PLN

>=16 – 30 GBP
Brighton
W programie: spacer po molo, zwiedzanie Pawilonu Królewskiego i Akwarium

<16 – 15 GBP

200 PLN

>=16 – 20 GBP
Cambridge i London Childhood Museum
W programie: Cambrigde - przejście przez Silver Street z widokiem na Most Matematyczny, King;s Parade obok
King’s College, Sanate House, Trinity College, St. John’s College i Round Church. W Londynie zwiedzanie Childhood
Museum.
Oxford
Canterbury i Leeds Castle
Canterbury: spacer po jednym z najstarszych miast Anglii, obok Katedry Canterbury, zwiedzanie Canterbury Tales,
Zwiedzanie Zamku Leeds i ogrodów

<16 – 10 GBP

200 PLN

>=16 – 10 GBP
-

200 PLN

<16 – 20 GBP

200 PLN

>=16 – 20 GBP

Ubezpieczenie
– zachęcamy do wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)
– ubezpieczenie od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – ok. 15 PLN/dzień

Londyn dla szkół podstawowych

SA8 P

Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn oraz znanych na całym świecie Canterbury i Brighton. Oferta ta jest uzupełnieniem programu nauczania języka angielskiego, a także geografii i historii.
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra
z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych
sytuacjach. Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja
do dalszej nauki.

WARSZTATY
JĘZYKOWE

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd, przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ CANTERBURY, BRIGHTON Przeprawa promowa. Canterbury: spacer po jednym z najstarszych miast Anglii, zwiedzanie
Katedry Canterbury – najważniejszej świątyni kościoła anglikańskiego. Przejazd do Brighton, zakwaterowanie, spacer po molo w Brighton. Obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.
3 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: Spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Nauki, przejazd autokarem obok Harrods’a. Przejazd do Brighton na nocleg. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych Madame
Tussaud’s, Muzeum Brytyjskie, Oxford Street, Regent Street, Piccadilly Circus, Plac Trafalgar, London Eye. Przejazd do Brighton na
nocleg. Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ BRIGHTON Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Brighton: zwiedzanie Akwarium, Pawilonu Królewskiego.
wyjazd z Brighton, przeprawa promowa.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

10 12 LAT
HOSTEL
6 DNI

Informacje o warsztatach
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT:
Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

1110 PLN

1070 PLN

1030 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

1070 PLN

1030 PLN

990 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

1150 PLN

1110 PLN

1070 PLN

Maj–Czerwiec 2017

1190 PLN

1150 PLN

1110 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar

300 PLN/os.

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 110 GBP koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów i realizacji programu (wiek młodzieży liczony rocznikowo):
Wiek młodzieży liczony rocznikowo

Młodzież młodsza < 16 lat

Młodzież starsza ≥16 lat

wyjazd w 2016

60 GBP

80 GBP

wyjazd w 2017

65 GBP

85 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 10.
ŚWIADCZENIA: Przejazd komfortowym autokarem; przeprawa promowa; zakwaterowanie: 3 noclegi w Brighton; wyżywienie:
3 śniadania, 3 packed lunch, 3 obiadokolacje; zeszyt ćwiczeń; opieka pilota – realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia
NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Uczestnicy zakwaterowani są w hostelu Smart Brighton Beach. Hostel znajduje się w dogodnej lokalizacji w centrum miasta. Zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych (łóżka piętrowe) z łazienką. Uczestnicy otrzymują
następujące posiłki: śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata, lunch, obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek,
napój.
TERMINY WARSZTATÓW
• Wyjazdy w NIEDZIELĘ (po potwierdzeniu dostępności miejsc w hostelu)
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WARSZTATY
JĘZYKOWE
13 15 LAT
RODZINY
BRYTYJSKIE
6 DNI

Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. Oferta ta jest uzupełnieniem programu
nauczania języka angielskiego, a także geografii i historii. Korzystamy z rodzin sprawdzonych, starannie dobranych przez naszego
partnera z Wielkiej Brytanii.
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra
z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych
sytuacjach. Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja
do dalszej nauki.

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd, przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ LONDYN Przeprawa promowa, przejazd do Londynu. Londyn: Tower Bridge, przejście obok Tower of London, spacer północnym brzegiem Tamizy obok The Monument i St. Paul’s Cathedral, Millenium Bridge, Tate Modern, przejście obok The Shakespeare’s
Globe. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.
3 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: Spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. Zwiedzanie: Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum
Nauki, następnie przejazd autokarem obok Harrods’a. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: Muzeum Brytyjskie, Oxford Street, Regent Street, Piccadilly Circus, Plac Trafalgar, Galeria Narodowa. Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: London Eye, rejs statkiem po Tamizie, przejście obok
klipra herbacianego Cutty Sark, Muzeum Morskie, spacer po Parku Królewskim w Greenwich. Wyjazd z Londynu około godziny 16.00.
Przeprawa promowa.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Istnieje możliwość dodania do programu zwiedzania następujących obiektów:
• Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s
• Tower of London
• Katedra Św. Pawła
Dodatkowe punkty w programie muszą zostać zaakceptowane przez całą grupę.
Informacje o kwotach dopłat za wymienione obiekty dostępne są w biurach ATAS.

Informacje o warsztatach
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT:
Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

720 PLN

680 PLN

660 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

700 PLN

660 PLN

640 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

760 PLN

720 PLN

700 PLN

Maj–Czerwiec 2017

840 PLN

790 PLN

780 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar

300 PLN/os.

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 55 GBP koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów i realizacji programu (wiek młodzieży liczony rocznikowo):
Wiek młodzieży liczony rocznikowo

Młodzież młodsza < 16 lat

Młodzież starsza ≥16 lat

wyjazd w 2016

35 GBP

50 GBP

wyjazd w 2017

40 GBP

55 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 10.
ŚWIADCZENIA: Przejazd komfortowym autokarem; przeprawa promowa; zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie; wyżywienie:
3 śniadania, 3 packed lunch, 3 obiadokolacje; zeszyt ćwiczeń; opieka pilota – realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia
NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – informacje na stronie 10.
DODATKOWE OPCJE: Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego dnia warsztatów – informacje strona 10.
TERMINY WARSZTATÓW
• wrzesień – marzec – wyjazdy 6 i 7 dniowe – PIĄTEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 6 dniowe – PIĄTEK, PONIEDZIAŁEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 7 dniowe – PONIEDZIAŁEK
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Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. Oferta ta jest uzupełnieniem programu
nauczania języka angielskiego, a także geografii i historii. Korzystamy z rodzin sprawdzonych, starannie dobranych przez naszego
partnera z Wielkiej Brytanii.
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra
z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych
sytuacjach. Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja
do dalszej nauki.

Program

WARSZTATY
JĘZYKOWE
16 19 LAT

1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd, przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ LONDYN Przeprawa promowa, przejazd do Londynu. Londyn: Tower Bridge, przejście obok Tower of London, spacer północnym brzegiem Tamizy obok The Monument i St. Paul’s Cathedral, Millenium Bridge, Tate Modern, przejście obok The Shakespeare’s
Globe. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.
3 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: Spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, 10 Downing Street – siedziby Premiera, spacer po Parku Św. Jakuba, Pałac Buckingham,
zwiedzanie: Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Nauki. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: Muzeum Brytyjskie, Oxford Street, Regent Street, Piccadilly Circus, Plac Trafalgar, Narodowa Galeria Portretu. Obiadokolacja, nocleg.

RODZINY
BRYTYJSKIE
6 DNI

5 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: Imperial War Museum, London Eye, rejs statkiem po
Tamizie, spacer po Parku Królewskim w Greenwich. Wyjazd z Londynu około godziny 16.00. Przeprawa promowa.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Istnieje możliwość dodania do programu zwiedzania następujących obiektów:
• Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s
• Tower of London
• Katedra Św. Pawła
Dodatkowe punkty w programie muszą zostać zaakceptowane przez całą grupę.
Informacje o kwotach dopłat za wymienione obiekty dostępne są w biurach ATAS.

Informacje o warsztatach
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT:
Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

720 PLN

680 PLN

660 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

700 PLN

660 PLN

640 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

760 PLN

720 PLN

700 PLN

Maj–Czerwiec 2017

840 PLN

790 PLN

780 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar

300 PLN/os.

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 55 GBP koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów i realizacji programu (wiek młodzieży liczony rocznikowo):
Wiek młodzieży liczony rocznikowo

Młodzież młodsza < 16 lat

Młodzież starsza ≥16 lat

wyjazd w 2016

35 GBP

50 GBP

wyjazd w 2017

40 GBP

55 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 10.
ŚWIADCZENIA: Przejazd komfortowym autokarem; przeprawa promowa; zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie; wyżywienie:
3 śniadania, 3 packed lunch, 3 obiadokolacje; zeszyt ćwiczeń; opieka pilota – realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia
NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – informacje na stronie 10.
DODATKOWE OPCJE: Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego dnia warsztatów – informacje strona 10.
TERMINY WARSZTATÓW
• wrzesień – marzec – wyjazdy 6 i 7 dniowe – PIĄTEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 6 dniowe – PIĄTEK, PONIEDZIAŁEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 7 dniowe – PONIEDZIAŁEK
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WARSZTATY
JĘZYKOWE
12 19 LAT
RODZINY
BRYTYJSKIE
6 DNI

Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. Oferta ta jest uzupełnieniem programu
nauczania języka angielskiego, a także geografii i historii. Korzystamy z rodzin sprawdzonych, starannie dobranych przez naszego
partnera z Wielkiej Brytanii.
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra
z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych
sytuacjach. Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja
do dalszej nauki.

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd, przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ LONDYN Przeprawa promowa. Londyn: zwiedzanie Tower of London, Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral, Millennium Bridge.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: Spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. Zwiedzanie: Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum
Nauki, następnie przejazd autokarem obok Harrods’a – najsłynniejszego londyńskiego domu towarowego. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s,
Muzeum Brytyjskie, Oxford Street, Regent Street, Piccadilly Circus, Plac Trafalgar. Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: London Eye, rejs statkiem po Tamizie, przejście obok
klipra herbacianego Cutty Sark, Muzeum Morskie, spacer po Parku Królewskim w Greenwich. Wyjazd z Londynu około godziny 16.00.
Przeprawa promowa.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT:
Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

790 PLN

750 PLN

730 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

770 PLN

730 PLN

710 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

830 PLN

790 PLN

770 PLN

Maj–Czerwiec 2017

910 PLN

870 PLN

850 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar

300 PLN/os.

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 55 GBP koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów i realizacji programu (wiek młodzieży liczony rocznikowo):
Wiek młodzieży liczony rocznikowo

Młodzież młodsza < 16 lat

Młodzież starsza ≥16 lat

wyjazd w 2016

70 GBP

100 GBP

wyjazd w 2017

75 GBP

105 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 10.
ŚWIADCZENIA: Przejazd komfortowym autokarem; przeprawa promowa; zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie; wyżywienie:
3 śniadania, 3 packed lunch, 3 obiadokolacje; zeszyt ćwiczeń; opieka pilota – realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia
NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – informacje na stronie 10.
DODATKOWE OPCJE:
• Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego dnia warsztatów – informacje strona 10.
TERMINY WYJAZDÓW:
• wrzesień – marzec – wyjazdy 6 i 7 dniowe – PIĄTEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 6 dniowe – PIĄTEK, PONIEDZIAŁEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 7 dniowe – PONIEDZIAŁEK
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Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. Oferta ta jest uzupełnieniem programu
nauczania języka angielskiego, a także geografii i historii.
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra
z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych
sytuacjach. Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja
do dalszej nauki.

WARSZTATY
JĘZYKOWE

Program
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku, przelot do Londynu, transfer z lotniska. Zwiedzanie Londynu: przejście obok Tower od London, Tower
Bridge, obok St. Paul’s Cathedral, Millennium Bridge. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Program zwiedzania w dniu pierwszym
uzależniony jest od godzin przylotu do Londynu.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
2 DZIEŃ LONDYN Śniadanie. Zwiedzanie Londynu: spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów
Parlamentu, Big Ben’a, Parku św. Jakuba, Pałacu Buckingham, zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Nauki. Obiadokolacja,
nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ LONDYN Śniadanie. Zwiedzanie Londynu: London Eye, rejs statkiem po Tamizie, przejście obok klipra herbacianego Cutty
Sark, Muzeum Morskie, spacer po Parku Królewskim w Greenwich. Obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.

12 19 LAT
HOSTEL
5 DNI

4 DZIEŃ LONDYN Śniadanie. Londyn: zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, Muzeum Brytyjskie, Oxford Street,
Regent Street, Piccadilly Circus, Plac Trafalgar, Galeria Narodowa, spacer przez Soho, Covent Garden. Obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
5 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, przejazd na lotnisko, przelot do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Realizacja zaproponowanego programu zwiedzania uzależniona jest od godzin przelotu z i do Polski oraz dostępu miejsc w hostelu.

Informacje o warsztatach
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYJAZDU (DO CENY WARSZTATÓW NALEŻY DOLICZYĆ OPŁATĘ ZA PRZELOT)
Miesiąc / Cena podawana na osobę*

15 uczestników + 2 nauczycieli

20 uczestników + 2 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

1700 PLN

1550 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

1640 PLN

1490 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

1700 PLN

1550 PLN

Maj–Czerwiec 2017

1790 PLN

1640 PLN

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 200 pln/osobę powyżej 19 roku życia oraz koszty wstępów i realizacji programu 115,- GBP (2016), 120,- GBP (2017)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 10.
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów i realizacji programu (wiek młodzieży liczony rocznikowo):
Wiek młodzieży liczony rocznikowo

Młodzież młodsza < 16 lat

Młodzież starsza ≥16 lat

wyjazd w 2016

75 GBP

110 GBP

wyjazd w 2017

80 GBP

115 GBP

• Przelotu: cena biletu zależna jest od terminu wyjazdu i daty zakupu biletu
• Wyżywienia podczas przelotu
ŚWIADCZENIA: Zakwaterowanie: 4 noclegi w Londynie; wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje; zeszyt ćwiczeń; opieka pilota
– realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie w hostelu Journey King’s Cross. Obiekt klasy turystycznej. Pokoje wieloosobowe, łóżka piętrowe, łazienki znajdują się na korytarzach. Wyposażenie pokoi jest bardzo skromne (rzeczy osobiste muszą
pozostać w walizkach). Darmowe Wi-Fi w całym obiekcie.
Wyżywienie: śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata (serowowane w hostelu); obiadokolacje: jednodaniowy ciepły
posiłek, herbata (serowowane poza hostelem).
TERMINY WYJAZDÓW: Do ustalenia z pracownikami ATAS. Terminy uzależnione są od planu lotów z poszczególnych miast
Polski oraz dostępności miejsc w hostelu.
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Londyn na bis

SA3

Oferta jest kontynuacją standardowego programu warsztatów w Londynie. Wszyscy uczestnicy zakwaterowani są u rodzin brytyjskich, sprawdzonych, starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii.

WARSZTATY
JĘZYKOWE

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Warsztaty to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności, a także mobilizacja do dalszej nauki. Proponujemy praktyczne
ćwiczenia języka w naturalnych, codziennych sytuacjach.

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd, przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii

12 19 LAT
RODZINY
BRYTYJSKIE
6 DNI

2 DZIEŃ LONDYN Przeprawa promowa. Londyn: spacer po biznesowej dzielnicy Canary Wharf, zwiedzanie Muzeum of London
Docklands, przejazd słynną kolejką bezzałogową DLR, spacer obok Tower of London i Tower Bridge. Zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: spacer z przewodnikiem anglojęzycznym śladami
Sherlock’a Holmes’a, zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Wiktorii i Alberta, spacer po ogrodach Kensington. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: wjazd na The Shard – panorama miasta z najwyższego
punktu widokowego w Londynie (z możliwością zamiany na London Eye), zwiedzanie The London Bridge Experience & Tombs (maks.
1,5 godz), spacer na Picadilly Circus, zwiedzanie Ripley’s Belive It Or Not (maks. 2,5 godziny), zakupy w M&M’s World i na Oxford Street.
Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, zwiedzanie SeaLife Akwarium, rejs statkiem po
Tamizie. Wyjazd z Londynu około godziny 16.00. Przeprawa promowa.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT:
Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

810 PLN

770 PLN

750 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

790 PLN

750 PLN

730 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

870 PLN

810 PLN

790 PLN

Maj–Czerwiec 2017

930 PLN

890 PLN

870 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar

300 PLN/os.

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 125 GBP koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów i realizacji programu (wiek młodzieży liczony rocznikowo):
Wiek młodzieży liczony rocznikowo

Młodzież młodsza < 16 lat

wyjazd w 2016

85 GBP

Młodzież starsza ≥16 lat
115 GBP

wyjazd w 2017

90 GBP

120 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 10.
ŚWIADCZENIA: Przejazd komfortowym autokarem; przeprawa promowa; zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie; wyżywienie:
3 śniadania, 3 packed lunch, 3 obiadokolacje; zeszyt ćwiczeń; opieka pilota – realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia
NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – informacje na stronie 10.
DODATKOWE OPCJE:
• Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego dnia warsztatów – informacje strona 10.
TERMINY WYJAZDÓW:
• wrzesień – marzec – wyjazdy 6 i 7 dniowe – PIĄTEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 6 dniowe – PIĄTEK, PONIEDZIAŁEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 7 dniowe – PONIEDZIAŁEK

16 www.atas.pl

OCJA
M
O
PR LN/os.
40 P ątki
za pi

WYJAZD Z NAUKĄ JĘZYKA | Kontakt: Biuro Turystyki Młodzieżowej ATAS btm@atas.pl tel. 22 625 18 51

Londyn i miasta Anglii

SA1

Oferta jest kontynuacją standardowego programu warsztatów w Londynie. Wyjazd daje możliwość poznania nie tylko wielkiej metropolii jaką jest Londyn, ale również innych miast Anglii, mających niepowtarzalny klimat i atmosferę. Wszyscy uczestnicy zakwaterowani są u rodzin brytyjskich, sprawdzonych, starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii.
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Warsztaty to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności, a także mobilizacja do dalszej nauki. Proponujemy praktyczne
ćwiczenia języka w naturalnych, codziennych sytuacjach.

WARSZTATY
JĘZYKOWE

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd, przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii
2 DZIEŃ LONDYN Przeprawa promowa. Londyn: Most Millenijny, zwiedzanie Shakespeare’s Globe, spacer południowym brzegiem
Tamizy obok Tower of London, Tower Bridge. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ CANTERBURY, LEEDS CASTLE Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Canterbury: spacer po jednym z najstarszych miast Anglii, zwiedzanie Katedry Canterbury – najważniejszej świątyni kościoła anglikańskiego. Leeds Castle: zwiedzanie
zamku, ogrodu, labiryntu, ptaszarni. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ CAMBRIDGE, LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Cambridge: spacer po miasteczku uniwersyteckim,
przejście przez Silver Street z widokiem na Most Matematyczny, King’s Parade obok King’s College, Senate House – miejsca wręczania
dyplomów, Trinity College, St. John’s College i Round Church. Poznanie zasad studiowania w Cambridge i możliwości podjęcia tam
nauki. Londyn: zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s. Obiadokolacja, nocleg.

12 19 LAT
RODZINY
BRYTYJSKIE
6 DNI

5 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: London Eye – panorama Londynu, rejs statkiem do Greenwich, zwiedzanie Muzeum Morskiego, spacer po parku w Greenwich obok Południka „0” i Królewskiego Obserwatorium. Wyjazd
z Londynu około godziny 16.00. Przeprawa promowa.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT:
Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

830 PLN

790 PLN

770 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

790 PLN

750 PLN

730 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

890 PLN

850 PLN

830 PLN

Maj–Czerwiec 2017

970 PLN

930 PLN

910 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar

300 PLN/os.

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 125 GBP koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów i realizacji programu (wiek młodzieży liczony rocznikowo):
Wiek młodzieży liczony rocznikowo

Młodzież młodsza < 16 lat

Młodzież starsza ≥16 lat

wyjazd w 2016

80 GBP

100 GBP

wyjazd w 2017

85 GBP

105 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 10.
ŚWIADCZENIA: Przejazd komfortowym autokarem; przeprawa promowa; zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie; wyżywienie:
3 śniadania, 3 packed lunch, 3 obiadokolacje; zeszyt ćwiczeń; opieka pilota – realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia
NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – informacje na stronie 10.
DODATKOWE OPCJE:
• Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego dnia warsztatów – informacje strona 10.
TERMINY WYJAZDÓW:
• wrzesień – marzec – wyjazdy 6 i 7 dniowe – PIĄTEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 6 dniowe – PIĄTEK, PONIEDZIAŁEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 7 dniowe – PONIEDZIAŁEK
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Londyn i południowa Anglia

SA2

WARSZTATY
JĘZYKOWE
12 19 LAT
RODZINY
BRYTYJSKIE
7 DNI

Program zwiedzania na warsztatach SA2 tylko w niewielkim stopniu zahacza o Londyn, w głównej mierze wyjazd ten to zwiedzanie
pięknych miast i miejsc w Anglii. Wyjazd daje możliwość poznania tej wielkiej europejskiej metropolii od trochę innej, mniej turystycznej strony. Wszyscy uczestnicy zakwaterowani są u rodzin brytyjskich, sprawdzonych, starannie dobranych przez naszego partnera
w Wielkiej Brytanii.
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Program zwiedzania uzupełniony jest ćwiczeniami
językowymi, które przygotowane zostały w formie zabaw, quizów, zagadek. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach.

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd, przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii
2 DZIEŃ LONDYN Przeprawa promowa. Londyn: Spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, Plac Trafalgar, Piccadilly Circus, London Eye. Zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ BRIGHTON Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Brighton: Spacer po molo, widok na panoramę miasta z kolejki
British Airways i360, zwiedzanie Pawilonu Królewskiego. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ WINDSOR, HAMPTON COURT Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Windsor: Spacer deptakiem w Windsor,
zwiedzanie Zamku – rezydencji królów angielskich, przejazd do Hampton Court. Hampton Court: zwiedzanie ogrodów i Pałacu
w Hampton Court. Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ OXFORD Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Oxford: spacer po mieście, przejście przez High Street, obok Christ
Church College, St. John’s College – szkoły, w której studiował Tony Blair, ogrodów, biblioteki Bodleian, teatru Sheldonian – miejsca
wręczania dyplomów. Obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Nauki, Spacer po
Hyde Parku, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s. Wyjazd z Londynu około godziny 16.00. Przeprawa promowa.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
7 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT:
Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

1010 PLN

970 PLN

950 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

990 PLN

950 PLN

930 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

1030 PLN

990 PLN

970 PLN

Maj–Czerwiec 2017

1110 PLN

1070 PLN

1050 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar

300 PLN/os.

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 125 GBP koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów i realizacji programu (wiek młodzieży liczony rocznikowo):
Wiek młodzieży liczony rocznikowo

Młodzież młodsza < 16 lat

wyjazd w 2016

85 GBP

Młodzież starsza ≥16 lat
115 GBP

wyjazd w 2017

90 GBP

120 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 10.
ŚWIADCZENIA: Przejazd komfortowym autokarem; przeprawa promowa; zakwaterowanie: 4 noclegi w Londynie; wyżywienie:
4 śniadania, 4 packed lunch, 4 obiadokolacje; zeszyt ćwiczeń; opieka pilota – realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia
NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – informacje na stronie 10.
DODATKOWE OPCJE:
• Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego dnia warsztatów – informacje strona 10.
TERMINY WYJAZDÓW:
• wrzesień – marzec – wyjazdy 6 i 7 dniowe – PIĄTEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 6 dniowe – PIĄTEK, PONIEDZIAŁEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 7 dniowe – PONIEDZIAŁEK
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Londyn – Śladami Harry’ego Po era

SA4

Program SA4 to propozycja dedykowana miłośnikom powieści oraz filmów o przygodach Harry’ego Pottera. Program ma jednak na
celu nie tylko ukazanie miejsc związanych z bohaterami książki, ale również pokazanie piękna Londynu i Oxfordu oraz naukę języka
angielskiego w codziennych, naturalnych sytuacjach. Wszyscy uczestnicy zakwaterowani są u rodzin brytyjskich, sprawdzonych i starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii.
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Program zwiedzania uzupełniony jest ćwiczeniami językowymi, które przygotowane zostały w formie zabaw, quizów, zagadek. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach.

WARSZTATY
JĘZYKOWE

Program

12 19 LAT

1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd, przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ LONDYN Przeprawa promowa. Londyn: The Muggle Tour* – spacer z przewodnikiem anglojęzycznym śladami Harry’ego
Pottera – m.in. Leadenhall Market, czyli filmowa ulica Pokątna, Ministerstwo Magii, Grimmauld Place i wiele innych, Leicester Square,
Trafalgar Square, zwiedzanie Tower of London. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ OXFORD Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Oxford: spacer po mieście z uwzględnieniem miejsc występujących w filmie, przejście przez High Street, wejście do Christ Church College – filmowej jadalni z Harry’ego Pottera, przejście obok
St. John’s College – szkoły, w której studiował Tony Blair, ogrodów, teatru Sheldonian – miejsca wręczania dyplomów, wejście do
biblioteki Bodleian – filmowej biblioteki Hogwartu. Londyn: zwiedzanie King’s Cross – słynnego peronu 9 i 3/4 z książki i filmu o przygodach Harrego Pottera. Obiadokolacja, nocleg.

RODZINY
BRYTYJSKIE
6 DNI

4 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Wycieczka do Warner Bros Studio, w którym powstawały filmy
o przygodach HARRY’EGO POTTERA. Londyn: wizyta w Muzeum Historii Naturalnej. Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu
Londyn: spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu
Buckingham, zwiedzanie Galerii Narodowej. Wyjazd z Londynu około godziny 16.00. Przeprawa promowa.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
* Trasa zwiedzania obejmuje obligatoryjny przejazd metrem.

Informacje o warsztatach
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT:
Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

810 PLN

770 PLN

750 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

790 PLN

750 PLN

730 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

850 PLN

810 PLN

790 PLN

Maj–Czerwiec 2017

930 PLN

890 PLN

870 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar

300 PLN/os.

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 100 GBP koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów i realizacji programu (wiek młodzieży liczony rocznikowo):
Wiek młodzieży liczony rocznikowo

Młodzież młodsza < 16 lat

Młodzież starsza ≥16 lat

wyjazd w 2016

70 GBP

90 GBP

wyjazd w 2017

75 GBP

95 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 2.
ŚWIADCZENIA: Zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie; wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje; zeszyt ćwiczeń; opieka pilota
– realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – informacje na stronie 10.
DODATKOWE OPCJE:
• Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego dnia warsztatów – informacje strona 10.
TERMINY WYJAZDÓW:
• wrzesień – marzec – wyjazdy 6 i 7 dniowe – PIĄTEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 6 dniowe – PIĄTEK, PONIEDZIAŁEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 7 dniowe – PONIEDZIAŁEK
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Londyn artystyczny

SA6

WARSZTATY
JĘZYKOWE
12 19 LAT
RODZINY
BRYTYJSKIE
6 DNI

Oferta programu SA6 dedykowana jest dla uczniów zainteresowanych sztuką i architekturą Londynu. Wyjazd daje możliwość poznania warsztatu artystów i kunsztu literatów brytyjskich. Korzystamy z rodzin sprawdzonych, starannie dobranych przez naszego
partnera z Wielkiej Brytanii.
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra
z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych
sytuacjach. Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja
do dalszej nauki.

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd, przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii
2 DZIEŃ LONDYN Przeprawa promowa. Londyn: zwiedzanie Tate Modern, Shakespeare’s Globe – teatru szekspirowskiego z angielskim przewodnikiem, przejście Millenium Bridge, spacer południowym brzegiem Tamizy, zwiedzanie Design Museum. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: The Muggle Tour – spacer z przewodnikiem anglojęzycznym śladami Harry’ego Pottera – zwiedzanie m.in. Leadenhall Market – ulica Pokątna, Ministerstwo Magii, Grimmauld Place, zwiedzanie National Gallery, spacer po West End, wyjście na sztukę do teatru. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ STRATFORD-UPON-AVON Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Stratford-upon-Avon: zwiedzanie domu,
w którym urodził się Szekspir oraz Nash’s House i New Place – miejsc poświęconych życiu, historii i twórczości poety, spacer po
mieście. Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: The London Eye, spacer po Westminstrze, przejście obok
Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. Wyjazd z Londynu około godziny
16.00. Przeprawa promowa.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT:
Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

830 PLN

790 PLN

770 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

810 PLN

770 PLN

750 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

870 PLN

830 PLN

810 PLN

Maj–Czerwiec 2017

950 PLN

910 PLN

890 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar

300 PLN/os.

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 125 GBP koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów i realizacji programu (wiek młodzieży liczony rocznikowo):
Wiek młodzieży liczony rocznikowo

Młodzież młodsza < 16 lat

Młodzież starsza ≥16 lat

wyjazd w 2016

90 GBP

120 GBP

wyjazd w 2017

95 GBP

125 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 10.
ŚWIADCZENIA: Przejazd komfortowym autokarem; przeprawa promowa; zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie; wyżywienie:
3 śniadania, 3 packed lunch, 3 obiadokolacje; zeszyt ćwiczeń; opieka pilota – realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia
NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – informacje na stronie 10.
DODATKOWE OPCJE:
• Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego dnia warsztatów – informacje strona 10.
TERMINY WYJAZDÓW:
• wrzesień – marzec – wyjazdy 6 i 7 dniowe – PIĄTEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 6 dniowe – PIĄTEK, PONIEDZIAŁEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 7 dniowe – PONIEDZIAŁEK
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Londyn dla fanów sportu

SA7

Program przygotowany ze specjalną myślą o uczniach zainteresowanych odkrywaniem świata, nie tylko w aspekcie teoretycznym.
Podstawowy szlak turystyczny wzbogacony został o obiekty wielkich wydarzeń sportowych i kulturalnych. Korzystamy z rodzin
sprawdzonych, starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii.
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra
z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych
sytuacjach. Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja
do dalszej nauki.

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą. przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ LONDYN Przeprawa promowa. Londyn: Stamford Bridge – stadion drużyny FC Chelsea, Muzeum Nauki, Muzeum Historii
Naturalnej, spacer po Hyde Park. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: All England Lawn Tennis & Croquet Club – siedziba organizatora wielkoszlemowego turnieju w Wimbledonie, przejazd do The City, przejście obok Pałacu Buckingham, spacer po Parku Św.
Jakuba, przejście obok 10 Downing Street – siedziby Premiera, spacer po The Whitehall pod Big Bena i Gmachy Parlamentu, przejście
obok Opactwa Westminsterskiego. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ CAMBRIDGE, LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: Muzeum Transportu, Muzeum Brytyjskie,
Oxford Street, Regent Street, Picadilly Circus, Leicester Square, M&M’s World, Trafalgar Square, Wembley Stadium. Obiadokolacja,
nocleg.

WARSZTATY
JĘZYKOWE
12 19 LAT
RODZINY
BRYTYJSKIE
6 DNI

5 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: zwiedzanie Wioski Olimpijskiej, przejazd bezzałogową
kolejką DLR, spacer po dzielnicy biznesowej Canary Wharf, przejazd kolejką Emirates FlyOver, przejście obok The O2 Arena, Muzeum
Morskie, spacer po Parku Królewskim w Greenwich. Wyjazd z Londynu około godziny 16.00. Przeprawa promowa.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT:
Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

810 PLN

770 PLN

750 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

790 PLN

750 PLN

730 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

850 PLN

810PLN

790 PLN

Maj–Czerwiec 2017

930 PLN

890 PLN

870 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar

300 PLN/os.

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 100 GBP koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów i realizacji programu (wiek młodzieży liczony rocznikowo):
Wiek młodzieży liczony rocznikowo

Młodzież młodsza < 16 lat

Młodzież starsza ≥16 lat

wyjazd w 2016

50 GBP

95 GBP

wyjazd w 2017

55 GBP

100 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 10.
ŚWIADCZENIA: Przejazd komfortowym autokarem; przeprawa promowa; zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie; wyżywienie:
3 śniadania, 3 packed lunch, 3 obiadokolacje; zeszyt ćwiczeń; opieka pilota – realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia
NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – informacje na stronie 10.
DODATKOWE OPCJE:
• Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego dnia warsztatów – informacje strona 10.
TERMINY WYJAZDÓW:
• wrzesień – marzec – wyjazdy 6 i 7 dniowe – PIĄTEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 6 dniowe – PIĄTEK, PONIEDZIAŁEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 7 dniowe – PONIEDZIAŁEK
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Anglia i Szkocja

SA12

Osobom, chcącym zobaczyć północną część Wielkiej Brytanii polecamy program z wyjazdem do Szkocji. Oferta ta jest uzupełnieniem
programu nauczania języka angielskiego, a także geografii i historii.
.

WARSZTATY
JĘZYKOWE

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra
z ćwiczeniami językowymi w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach. Wyjazd na warsztaty
językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja do dalszej nauki.

Program

12 19 LAT
SCHRONISKA
MŁODZIEŻOWE
9 DNI

1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd, przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii
2 DZIEŃ CAMBRIDGE Przeprawa promowa. Cambridge: rejs po rzece Cam, spacer po miasteczku uniwersyteckim, przejście przez
Silver Street z widokiem na Most Matematyczny, King’s Parade obok King’s College, Senate House – miejsca wręczenia dyplomów,
Trinity College, St. John’s College, Round Church. Zakwaterowanie w schronisku, obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ EDYNBURG Śniadanie. wyjazd z Cambridge i przejazd do Edynburga, zakwaterowanie w schronisku, obiadokolacja.
Edynburg: wieczorny spacer po najpiękniejszej ulicy Edynburga – Royal Mile. nocleg w schronisku w Edynburgu.
4 DZIEŃ EDYNBURG Śniadanie. Edynburg: przejazd otwartym busikiem po Edynburgu, zwiedzanie Zamku, z którego rozciąga się
piękny widok na miasto, zwiedzanie Camera Obscura, St. Giles – najstarszej katedry w Edynburgu, przejazd do Inverness. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ INVERNESS Śniadanie. Zwiedzanie Loch Ness, rejs statkiem po jeziorze, poznanie historii słynnego potwora Nessie, następnie przejazd do Fort Augustus i Fort Wiliam, przejazd przez Glen Coe – przepiękną dolinę łez, przejazd do Stirling. Zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ STIRILING Śniadanie. Stirling: Stirling Castle, przejazd do Balloch, następnie rejs do Loch Lomond, przejazd do Yorku. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ YORK Śniadanie. York: spacer po mieście, zwiedzanie Katedry, York’s Chocolate Story, Muzeum Wikingów, przejazd do
Oxford. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
8 DZIEŃ OXFORD Oxford: zwiedzanie miasta, przejazd dwupokładowym autobusem po Oxford, przejście przez High Street, obok
Christ Church College, ogrodów, Bodleian Library, Scheldonian Theatre, St. John’s College. Wyjazd do Polski w godzinach południowych.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski. (Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.)

Informacje o warsztatach
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT:
Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

2210 PLN

2180 PLN

2150 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

2190 PLN

2160 PLN

2130 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

2210 PLN

2180 PLN

2150 PLN

Maj–Czerwiec 2017

2230 PLN

2200 PLN

2170 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar

400 PLN/os.

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• Podstawienie autokaru: 50 pln/osobę dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
• 200 PLN/osobę powyżej 19 roku życia oraz koszty wstępów i realizacji programu 150 GBP (rok 2016), 155 GBP (rok 2017)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 10.
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów i realizacji programu (wiek młodzieży liczony rocznikowo):
Wiek młodzieży liczony rocznikowo

Młodzież młodsza < 16 lat

wyjazd w 2016

100 GBP

Młodzież starsza ≥16 lat
135 GBP

wyjazd w 2017

105 GBP

140 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
ŚWIADCZENIA: Przejazd komfortowym autokarem; przeprawa promowa; zakwaterowanie: 6 noclegów w schroniskach młodzieżowych; wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji; zeszyt ćwiczeń, opieka pilota – realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Uczestnicy zakwaterowani są w Schroniskach Młodzieżowych sieci YHA oraz SYHA lub
innych o podobnym standardzie turystycznym. Pokoje wieloosobowe, toalety na korytarzu. W miejscu zakwaterowania uczestnicy
otrzymują śniadania oraz obiadokolacje.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania – płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata,
czekolada, kawa; obiadokolacje – jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.
TERMINY WYJAZDÓW: Do ustalenia z pracownikami ATAS. Terminy uzależnione są od planu lotów z poszczególnych miast
Polski oraz dostępności miejsc w hostelu.
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Warsztaty językowe z zajęciami w klasach
MALTA i LONDYN
Niestandardowa nauka języka angielskiego
Warsztaty językowe z zajęciami w klasach składają się z dwóch elementów:
– lekcji w klasach, które prowadzone są przez na ve speaker’ów,
– warsztatów językowych.
Podczas zajęć w klasach lektorzy starają się aby poruszane tematy
oraz ćwiczenia były dla uczniów zajmujące. Najważniejszy element
to kształcenie umiejętności komunikacji.
Warsztaty językowe realizowane są podczas zwiedzania. Uczniowie wykonują
praktyczne ćwiczenia, które służą przełamaniu bariery językowej, doskonaleniu
umiejętności komunikacji w obcym języku, rozwijają zainteresowania językowe.
Program: MALTA
Nauka języka odbywa się w renomowanej maltańskiej szkole językowej Link School of English.
Szkoła posiada akredytację FELTOM (Federa on od English Language Teaching Organisa ons Malta).
Ośrodek nauczania znajduje się w Swiegi.

Program: LONDYN – zajęcia językowe w klasach
Zajęcia w klasach odbywają się rano. Młodzież szkoli swoje zdolności językowe pod okiem
doświadczonych na ve speakers, po podziale na 3 grupy. Uczestnicy wyjazdu wezmą udział
w 9 lekcjach w klasie, każda trwa 45 minut. Zajęcia z na ve speakers kładą szczególny nacisk
na rozwijanie zdolności komunikowania się, rozumienia języka mówionego oraz konwersacji.

Program: LONDYN – zajęcia językowe w klasach + lekcje muzealne:
Zajęcia w klasach odbywają się w godzinach 17.00-19.00. Młodzież szkoli swoje zdolności językowe
pod okiem doświadczonych na ve speakers, po podziale na 3 grupy. Uczestnicy wyjazdu wezmą
udział w 4 lekcjach w klasie, każda trwa 45 minut. Zajęcia z na ve speakers kładą szczególny nacisk
na rozwijanie zdolności komunikowania się, rozumienia języka mówionego oraz konwersacji.
Lekcje muzealne prowadzone przez przewodnika miejscowego w języku angielskim.
Każda lekcja trwa około 45 minut.
Prowadzone w grupach maks. 25–30 osobowych – grupę autokarową dzielimy na dwie podgrupy.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI
WARSZTATÓW JĘZYKOWYCH NA MALCIE I DO LONDYNU
Rodziny maltańskie (Malta)
Uczestnicy zakwaterowani są u rodzin maltańskich, głównie w miejscowościach Swieqi i Pembroke, w odległości 5-20 minut pieszo od szkoły językowej. Rodziny goszczące są
sprawdzone i starannie dobrane przez szkołę. Każda rodzina przyjmuje 2,3 lub 4 osoby z grupy warsztatowej, może także gościć młodzież z innych krajów.

Wyżywienie:
W miejscu zakwaterowania uczestniczy otrzymują następujące posiłki:
– śniadania: płatki z mlekiem, tosty z dżemem, herbata lub kawa
– lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu: kanapka, owoc, woda.
– obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, deser, woda.

Rodziny brytyjskie (Londyn)
Zakwaterowanie u rodziny goszczącej stwarza wyjątkową okazję do praktycznego doskonalenia języka, jak również do poznania zwyczajów i stylu życia mieszkańców
Londynu. Rodziny są sprawdzone, starannie dobrane i kontrolowane przez kontrahenta w Londynie.
Nasze grupy korzystają z tej formy zakwaterowania już od wielu lat. Kwaterujemy uczestników u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Uczniowie
mieszkają są w tej samej dzielnicy, na obrzeżach Londynu. Pokoje są najczęściej 3- lub 4- osobowe.

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

Ubezpieczenie
– zachęcamy do wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)
– ubezpieczenie od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – ok. 15 PLN/dzień

Malta

SM1

Malta – to idealne miejsce na odpoczynek i jednocześnie doskonalenie języka angielskiego. Angielski funkcjonuje tam na równi z maltańskim językiem urzędowym. Uczestnikom wyjazdu proponujemy zajęcia w klasach, prowadzone przez native speakerów. Zajęcia
językowe odbywają się w okolicach St. Julians (miejscowość Swieqi). Dodatkowym atutem jest zakwaterowanie u rodzin maltańskich,
przez co uczniowie mają żywy i bezpośredni kontakt z językiem angielskim. Młodzież ma możliwość poznania atrakcji turystycznych
wyspy, m.in. Valletty i Mdiny. Podczas zwiedzania proponujemy dodatkowo realizację ćwiczeń językowych. Malta zachwyca śródziemnomorskim klimatem i krystalicznie czystą wodą, a także śladami burzliwej i skomplikowanej historii w postaci zapierających
dech w piersiach budowli i dzieł sztuki umieszczonych na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pobyt na tej malowniczej wyspie
to gwarancja niezapomnianych wrażeń!

WARSZTATY
JĘZYKOWE
Z ZAJĘCIAMI
W KLASACH

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Program

12 19 LAT

1 DZIEŃ Wylot na Maltę, transfer z lotniska do rodzin goszczących, zakwaterowanie.
2–7 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach (4 dni po 4 godziny lekcyjne). Wycieczki:
• Valletta – stolica Malty, spacer po mieście, przejście przez Barrakka Gardens, obok Pałacu Prezydenckiego i Katedry Św. Jana,
• Mdina – malownicze, średniowieczne miasto, dawna stolica Malty,
• Comino – plażowanie i kąpiel na pięknej Blue Lagoon.

RODZINY
MALTAŃSKIE

7 DZIEŃ Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, powrót do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
Uwaga: Program pozalekcyjny realizowany przez nauczycieli pod opieką szkoły przyjmującej.

8 DNI

Informacje o warsztatach
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT:
Warsztaty – cena podawana na osobę

20 uczestników + 2 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

940 PLN
Transport – cena podawana na osobę

Samolot

850 PLN/os.

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

•
•
•
•
•

OBOWIĄZKOWA DOPŁATA 140 EUR:
16 lekcji języka angielskiego w klasach, każda lekcja trwa 45 minut
test kwalifikacyjny
materiały do nauki, certyfikat ukończenia kursu
transfer lotnisko-rodziny (w dniu przylotu i wylotu)
wycieczki

CENA NIE OBEJMUJE:
• Wi Fi u rodzin – ok. 5 EUR, na terenie szkoły – bezpłatne
• Polskojęzyczny pilot na cały tydzień dopłata 150 PLN/os.
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 24.
ŚWIADCZENIA: Zakwaterowanie u rodzin maltańskich: 7 noclegów; po 2-4 uczestników u jednej rodziny; wyżywienie: 3 × dziennie (śniadanie, packed lunch, obiadokolacja); ćwiczenia językowe w terenie; ubezpieczenie AXA: NNW, KL i bagaż.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – informacje na stronie 24.
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH: Nauka języka odbywa się w renomowanej maltańskiej szkole językowej Link School of
English. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę lektorską. Szkoła posiada akredytację FELTOM (Federation of English
Language Teaching Organisations Malta). Lekcje w klasach prowadzone są w zamkniętych grupach polskich, zajęcia odbywają się
w godzinach przedpołudniowych lub popołudniowych. Ośrodek nauczania zlokalizowany jest w Swieqi.
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE: Uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw w terenie, co daje
im możliwość szlifowania swoich umiejętności językowych, ale przede wszystkim przeżycia niezapomnianej przygody. Ćwiczenia
rozwijają umiejętności komunikacyjne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę. Dodatkowo na dwóch wybranych wycieczkach
oferujemy zwiedzanie z anglojęzycznym przewodnikiem.
PRZELOT: Jest realizowany samolotami czarterowymi linii Air Malta na trasie Warszawa-Malta-Warszawa. Godziny lotów zostaną
potwierdzone w tygodniu poprzedzającym wyjazd. Limity bagażu: główny – 20 kg, podręczny – 7 kg.
Uwaga: W trakcie przelotu nie zapewniamy posiłku!
PROPOZYCJE DODATKOWEGO ZWIEDZANIA:
Poza wycieczkami zawartymi w cenie polecamy następujące atrakcje do samodzielnego zwiedzania (podajemy przybliżone ceny w EUR):
• Katedra Św. Jana w Valletcie – 7,5 EUR
• Muzeum Naturalne w Mdinie – młodzież do 17 lat 3,50 EUR, dorośli 5 EUR
• Kościół i katakumby Św. Pawła w Rabat – młodzież do 17 lat 3,50 EUR, dorośli 5 EUR
• Harbour Cruise (rejs po malowniczych zatokach dookoła Valletty) – 16 EUR
• Bilet na komunikację miejską – karnet 12 pojedynczych przejazdów – 15 EUR
TERMINY WYJAZDÓW 2016:
03.09-10.09.2016; 10.09-17.09.2016; 17.09-24.09.2016; 24.09-01.10.2016
PRZEWIDYWANE TERMINY WYJAZDÓW 2017 (do potwierdzenia w styczniu 2017)
03-10.06, 10-17.06, 17-24.06, 02-09.09, 09-16.09, 16-23.09, 23-30.09, 30.09-07.10, 07-14.10
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Londyn

SAC

WARSZTATY
JĘZYKOWE
Z ZAJĘCIAMI
W KLASACH
+ W MUZEACH
12 19 LAT
RODZINY
BRYTYJSKIE
6 DNI

Ofertę szczególnie polecamy młodzieży, która oprócz zwiedzania pragnie zakosztować nauki z native speakers oraz wypróbować
swoją wiedzę i umiejętności w praktyce w anglojęzycznym środowisku. Podczas realizacji programu zwiedzania wykorzystujemy
autorski program NIESTANDARDOWEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO, w którym uczestnicy warsztatów wykonują ćwiczenia
językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach.
Dzięki zakwaterowaniu u sprawdzonych rodzin goszczących, starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii, dodatkowo uczestnicy używają języka w „domowych warunkach” i zapoznają się z kulturą oraz zwyczajami panującymi w tym kraju.

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd, przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii
2 DZIEŃ LONDYN Przeprawa promowa. Lekcja muzealna w języku angielskim w Tower of London. Zwiedzanie Londynu: Tower of
London, Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral, Millennium Bridge. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: spacer po Westminsterze, przejście obok
Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Bena, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, Piccadilly Circus. Zajęcia w klasach
z native speakers. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ STRATFORD-UPON-AVON Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Londyn: zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, Oxford Street. Zajęcia w klasach z native speakers. Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Lekcja muzealna w języku angielskim w Galerii Narodowej.
Londyn: Plac Trafalgar, Galeria Narodowa, London Eye, rejs statkiem po Tamizie, spacer po parku w Greenwich, Południk „0”, zwiedzanie Królewskiego Obserwatorium w Greenwich. Wyjazd z Londynu w godzinach popołudniowych. Przeprawa promowa.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT:
Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

920 PLN

880 PLN

860 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

890 PLN

850 PLN

830 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

950 PLN

910 PLN

890 PLN

Maj–Czerwiec 2017

1030 PLN

990 PLN

970 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar

300 PLN/os.

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 130 GBP koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów i realizacji programu (wiek młodzieży liczony rocznikowo):
Wiek młodzieży liczony rocznikowo

Młodzież młodsza < 16 lat

Młodzież starsza ≥16 lat

wyjazd w 2016

85 GBP

115 GBP

wyjazd w 2017

90 GBP

120 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 24.
ŚWIADCZENIA: Przejazd komfortowym autokarem; przeprawa promowa Calais-Dover-Calais; zajęcia językowe: w klasach native
speakers 2 x 2 godz. lekcyjne (każda po 45 minut) oraz lekcje muzealne 2 x 45 minut; zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie; wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 3 obiadokolacje; zeszyt ćwiczeń; opieka pilota – realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia
NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – informacje na stronie 24.
DODATKOWE OPCJE:
• Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego dnia warsztatów – informacje strona 10.
TERMINY WYJAZDÓW:
• wrzesień – marzec – wyjazdy 6 i 7 dniowe – PIĄTEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy 6 dniowe – PIĄTEK, PONIEDZIAŁEK
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Londyn samolotem

SAP

Ofertę szczególnie polecamy młodzieży, która oprócz zwiedzania pragnie zakosztować nauki z native speakerami oraz wypróbować
swoją wiedzę i umiejętności w praktyce w anglojęzycznym środowisku. Podczas realizacji programu zwiedzania wykorzystujemy
autorski program NIESTANDARDOWEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO, w którym uczestnicy warsztatów wykonują ćwiczenia
językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach.
Dzięki zakwaterowaniu u sprawdzonych rodzin goszczących, starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii, dodatkowo uczestnicy używają języka w „domowych warunkach” i zapoznają się z kulturą oraz zwyczajami panującymi w tym kraju.

WARSZTATY
JĘZYKOWE
Z ZAJĘCIAMI
W KLASACH

Program
1 DZIEŃ LONDYN Zbiórka na lotnisku, przelot do Londynu, transfer z lotniska. Zwiedzanie Londynu: przejście obok Tower of London,
Tower Brigde, obok St. Paul’s Cathedral, Millennium Bridge. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: spacer po Westminsterze, przejście obok
Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Bena, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. Zajęcia w klasach z native speakers.
Obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych
Madame Tussaud’s, Oxford Street. Zajęcia w klasach z native speakers. Obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
4 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: Plac Trafalgar, Galeria Narodowa, Piccadilly
Circus, Ripley’s Believe it or Not, Leicester Square, Muzeum Filmu. Zajęcia w klasach z native speakers. Obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.

12 19 LAT
RODZINY
BRYTYJSKIE
5 DNI

5 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Transfer na lotnisko, przelot do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYJAZDU (DO CENY WARSZTATÓW NALEŻY DOLICZYĆ OPŁATĘ ZA PRZELOT)
Miesiąc / Cena podawana na osobę*

15 uczestników + 2 nauczycieli

20 uczestników + 2 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

1650 PLN

1480 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

1590 PLN

1420 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

1650 PLN

1480 PLN

Maj–Czerwiec 2017

1730 PLN

1650 PLN

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 100 PLN za osobę powyżej 19. roku życia oraz koszty wstępów i realizacji programu – 100 GBP
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępu, komunikacji miejskiej i realizacji programu:
Wiek młodzieży liczony rocznikowo

Młodzież młodsza < 16 lat

wyjazd w 2016

75 GBP

Młodzież starsza ≥16 lat
95 GBP

wyjazd w 2017

80 GBP

100 GBP

• Przelotu: cena biletu zależna jest od terminu wyjazdu i daty zakupu biletu
• Wyżywienia podczas przelotu
ŚWIADCZENIA: Autokar lokalny pierwszego i ostatniego dnia; zajęcia językowe w klasach z native speakerami: 3 x 2 godz. lekcyjne (każda po 45 minut); zakwaterowanie: 4 noclegi w Londynie; wyżywienie: 4 śniadania, 4 pakowane lunche, 4 obiadokolacje; zeszyt
ćwiczeń; opieka pilota; ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – informacje na stronie 24.
TERMINY WYJAZDÓW: Do ustalenia z pracownikami ATAS.
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Londyn

SAL

WARSZTATY
JĘZYKOWE
Z ZAJĘCIAMI
W KLASACH
12 19 LAT
RODZINY
BRYTYJSKIE
6 DNI

Ofertę szczególnie polecamy młodzieży, która oprócz zwiedzania pragnie zakosztować nauki z native speakers oraz wypróbować
swoją wiedzę i umiejętności w praktyce w anglojęzycznym środowisku. Podczas realizacji programu zwiedzania wykorzystujemy
autorski program NIESTANDARDOWEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO, w którym uczestnicy warsztatów wykonują ćwiczenia
językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach.
Dzięki zakwaterowaniu u sprawdzonych rodzin goszczących, starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii, dodatkowo uczestnicy używają języka w „domowych warunkach” i zapoznają się z kulturą oraz zwyczajami panującymi w tym kraju.

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalana jest z grupą. Przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ LONDYN Przeprawa promowa. Zwiedzanie Londynu: zwiedzanie Tower of London, Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral, Millennium Bridge. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zajęcia w klasach z native speakers. Zwiedzanie Londynu:
spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Bena, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, Piccadilly Circus, Plac Trafalgar. Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zajęcia w klasach z native speakers. Londyn: zwiedzanie
Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, Oxford Street. Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zajęcia w klasach z native speakers. Londyn: London Eye, rejs statkiem po Tamizie, spacer po parku Greenwich, Południk „0”, zwiedzanie Królewskiego Obserwatorium w Greenwich. Wyjazd z Londynu
w godzinach popołudniowych. Przeprawa promowa.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT:
Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

1070 PLN

990 PLN

970 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

1040 PLN

960 PLN

940 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

1100 PLN

1020 PLN

1000 PLN

Maj–Czerwiec 2017

1180 PLN

1100 PLN

1080 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar

300 PLN/os.

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 125 GBP koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów i realizacji programu (wiek młodzieży liczony rocznikowo):
Wiek młodzieży liczony rocznikowo

Młodzież młodsza < 16 lat

Młodzież starsza ≥16 lat

wyjazd w 2016

80 GBP

110 GBP

wyjazd w 2017

85 GBP

115 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 24.
ŚWIADCZENIA: Przejazd komfortowym autokarem; przeprawa promowa Calais-Dover-Calais; zajęcia językowe: w klasach native
speakers 2 x 2 godz. lekcyjne (każda po 45 minut) oraz lekcje muzealne 2 x 45 minut; zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie; wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 3 obiadokolacje; zeszyt ćwiczeń; opieka pilota – realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia
NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – informacje na stronie 24.
DODATKOWE OPCJE:
• Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego dnia warsztatów – informacje strona 10.
TERMINY WYJAZDÓW:
• wrzesień 2016 – czerwiec 2017– wyjazdy 6-dniowe – PONIEDZIAŁEK
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Warsztaty językowe dla grup
międzynarodowych
Niestandardowa nauka języka angielskiego
Wyjazd na WARSZTATY JĘZYKOWE w grupie międzynarodowej
– jeszcze więcej korzyści.
Nasze programy warsztatów językowych staramy się realizować w formule międzynarodowej, co
podnosi ich wartość i atrakcyjność. Od kilku lat inwestujemy w promocję na rynkach zagranicznych
pod brytyjską marką ALLS School (Ac ve Language Learning and Sightseeing – www.alls-school.
com) oraz współpracujemy z nauczycielami z różnych krajów, którzy wyjeżdżają na nasze programy ze
swoimi grupami.
Wszystkie programy oparte są o przelot samolotem. Zakładamy, że w Londynie spotkają się 2 lub 3
grupy (15 osób + 1 nauczyciel) aby wspólnie realizować program warsztatów językowych.
Na miejscu uczestnicy będą poruszali się komunikacją miejską ( w przypadku zakwaterowania przy
rodzinach na pierwszy i ostatni dzień – przewidziany jest transfer autokarem)
Program zwiedzania w Londynie prowadzony jest w języku angielskim.

Warsztaty językowe realizowane są podczas zwiedzania. Uczniowie wykonują praktyczne ćwiczenia,
które służą przełamaniu bariery językowej, doskonaleniu umiejętności komunikacji w obcym języku,
rozwijają zainteresowania językowe.
Zadania językowe realizowane w grupach międzynarodowych jeszcze lepiej skłaniają uczestników do
komunikacji w języku angielskim oraz współpracy z kolegami z zagranicy.

Zapisy na wyjazdy w grupach międzynarodowych przyjmujemy poprzez stronę www.alls-school.com.
W Polsce zapraszamy po więcej informacji do Biura Imprez Międzynarodowych ATAS Sp. z o.o. bim@
atas.pl tel 22 460 87 92.

Uwaga: Drogi Nauczycielu,
jeżeli realizowałaś/eś projekt z nauczycielem ze szkoły zagranicznej, wspólny wyjazd na warsztaty
językowe to wspaniała okazja do spotkania, lepszego poznania i zwiedzania Londynu.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI
WARSZTATÓW JĘZYKOWYCH DO LONDYNU
– GRUPY MIĘDZYNARODOWE
Rodziny brytyjskie
Zakwaterowanie u rodziny goszczącej stwarza wyjątkową okazję do praktycznego doskonalenia języka, jak również do poznania zwyczajów i stylu życia mieszkańców
Londynu. Rodziny są sprawdzone, starannie dobrane i kontrolowane przez kontrahenta w Londynie.
Nasze grupy korzystają z tej formy zakwaterowania już od wielu lat. Kwaterujemy uczestników u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Uczniowie
mieszkają są w tej samej dzielnicy, na obrzeżach Londynu. Pokoje są najczęściej 3- lub 4- osobowe.
W zależności od liczby uczestników będziemy się starali kwaterować u jednej rodziny osoby z różnych krajów.

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

Ubezpieczenie
– zachęcamy do wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)
– ubezpieczenie od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – ok. 15 PLN/dzień

Londyn

SAM R

Propozycja warsztatów językowych SAM-R to sprawdzona formuła w nowej odsłonie. Skierowana jest do młodzieży zainteresowanej
odkrywaniem różnorodności kulturowej Londynu. Dzięki zakwaterowaniu u sprawdzonych rodzin goszczących, starannie dobranych
przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii, młodzież ma możliwość wypróbowania swoich umiejętności językowych w praktyce
podczas codziennych kontaktów ze swoją brytyjską rodziną. Program ten promowany jest również w szkołach zagranicznych – w niektórych terminach możliwe będzie łączenie polskiej grupy z grupą młodzieży zagranicznej, co pozwoli na dodatkowe rozwijanie
umiejętności językowych.
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra
z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych
sytuacjach. Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja
do dalszej nauki.

Program
1 DZIEŃ LONDYN Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed odlotem. Wylot popołudniowy. Przylot na lotnisko w Londynie. Przejazd
komunikacją miejską do rodzin goszczących, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Spacer po Westminster,
przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Bena. Przejażdżka London Eye, wizyta w Muzeum Figur Woskowych
Madame Tussauds. Powrót do rodzin goszczących, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Zwiedzanie Londynu:
Muzeum Transportu, Trafalgar Square, China Town, Piccadilly Circus, Ripley’s Believe it or Not!, zakupy na Regent Street i Oxford Street.
Powrót do rodzin goszczących, obiadokolacja, nocleg.

WARSZTATY
JĘZYKOWE
12 19 LAT
RODZINY
BRYTYJSKIE
5 DNI

4 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Przejście przez Park
Św. Jakuba, obok Pałacu Buckingham i obok najsłynniejszego domu handlowego – Harrodsa. Zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej
i Muzeum Nauki. Powrót do rodzin goszczących, obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Przejazd komunikacją miejską na lotnisko. Wylot z Londynu
i przylot do Polski.
Uwaga: W trakcie wyjazdu poruszamy się komunikacją miejską.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYJAZDU (DO CENY WARSZTATÓW NALEŻY DOLICZYĆ OPŁATĘ ZA PRZELOT)
Miesiąc / Cena podawana na osobę*

15 + 1 nauczyciel

Wrzesień–Październik 2016

1110 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

1090 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

1110 PLN

Maj–Czerwiec 2017

1190 PLN

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 100 PLN za osobę powyżej 19. roku życia oraz koszty wstępów i realizacji programu – 140 GBP
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępu, komunikacji miejskiej i realizacji programu:
Wiek młodzieży liczony rocznikowo

Młodzież młodsza < 16 lat

Młodzież starsza ≥16 lat

wyjazd w 2016

80 GBP

130 GBP

wyjazd w 2017

85 GBP

135 GBP

• Przelotu: cena biletu zależna jest od terminu wyjazdu i daty zakupu biletu
• Transfer z i na lotnisko – opłata zależna jest od lotniska przylotu
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 30
ŚWIADCZENIA: Autokar lokalny pierwszego i ostatniego dnia; zakwaterowanie: 4 noclegi w Londynie u brytyjskich rodzin goszczących; wyżywienie: 4 śniadania, 4 packed lunch, 4 obiadokolacje; zeszyt ćwiczeń; opieka pilota – realizacja programu w języku
polskim; ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – informacje na stronie 30.
TERMINY WYJAZDÓW: Zapraszamy na www.alls-school.com
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Londyn

SAM H

WARSZTATY
JĘZYKOWE

Oferta międzynarodowych warsztatów językowych to unikatowa propozycja odkrywania stolicy Wielkiej Brytanii wraz z doskonaleniem praktycznych umiejętności językowych w międzynarodowym towarzystwie. Transport samolotem oraz zakwaterowanie
w atrakcyjnie położonym hostelu pozwala zaoszczędzić czas spędzony na dojazdach. Dzięki promocji programu również wśród szkół
z zagranicy, w niektórych terminach możliwe będzie połączenie polskiej grupy z grupą młodzieży obcojęzycznej, co stanowić będzie
dodatkową atrakcję dla młodzieży oraz motywację do rozwijania umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra
z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie.

Program

12 19 LAT

1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku 2 godziny przed odlotem. Wylot popołudniowy. Przylot na lotnisko w Londynie. Przejazd komunikacją
miejską do hostelu, obiadokolacja, nocleg.

HOSTEL

2 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Spacer po Westminster,
przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Bena. Przejażdżka London Eye, wizyta w Muzeum Figur Woskowych
Madame Tussauds. Powrót do hostelu, obiadokolacja, nocleg.

5 DNI

3 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Zwiedzanie Londynu:
Muzeum Transportu, Trafalgar Square, China Town, Piccadilly Circus, Ripley’s Believe it or Not!, zakupy na Regent Street i Oxford Street.
Powrót do hostelu, obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. Przejście przez Park
Św. Jakuba, obok Pałacu Buckingham i obok najsłynniejszego domu handlowego – Harrodsa. Zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej
i Muzeum Nauki. Powrót do hostelu, obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Przejazd komunikacją miejską na lotnisko. Wylot z Londynu i
przylot do Polski.
Uwaga: W trakcie wyjazdu poruszamy się komunikacją miejską.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYJAZDU (DO CENY WARSZTATÓW NALEŻY DOLICZYĆ OPŁATĘ ZA PRZELOT):
Miesiąc / Cena podawana na osobę*

15 + 1 nauczyciel

Wrzesień–Październik 2016

1610 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

1580 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

1620 PLN

Maj–Czerwiec 2017

1710 PLN

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• osoby dorosłe – kalkulacja ceny przygotowywana jest indywidualnie na zapytanie.
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów i realizacji programu (wiek młodzieży liczony rocznikowo):
Wiek młodzieży liczony rocznikowo

Młodzież młodsza < 16 lat

wyjazd w 2016

80 GBP

Młodzież starsza ≥16 lat
125 GBP

wyjazd w 2017

85 GBP

130 GBP

• Przelotu: cena biletu zależna jest od terminu wyjazdu i daty zakupu biletu
• Transferu z lotniska innego niż Heathrow (dopłata około 30 GBP)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 30.
ŚWIADCZENIA: Zakwaterowanie: 4 noclegi w hostelu w Londynie; wyżywienie: 4 śniadania, 4 pakowane lunche, 4 obiadokolacje;
zeszyt ćwiczeń; opieka pilota – realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie w hostelu w pokojach wieloosobowych ze wspólną łazienką. W hostelu
grupa otrzymuje śniadania, lunch w formie suchego prowiantu oraz obiadokolacje.
DODATKOWE OPCJE:
• Wyjście na musical – 35 GBP/os.
TERMINY WYJAZDÓW: Zapraszamy na www.alls-school.com
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Wycieczki szkolne
Dlaczego warto wyjeżdżać z klasą na zagraniczne wycieczki szkolne?
Uzupełnienie programu nauczania
Dzięki atrakcyjnej formie i ciekawym zadaniom, które proponujemy młodzieży, podczas wyjazdu
uczestnicy świetnie się bawią, ale też zdobywają wiedzę. Wycieczki szkolne odgrywają ważną rolę
w procesie edukacji nastolatka. Taka nauka jest efektywna, gdyż młodzież więcej zapamiętuje.

Integracja klasy
Ważnym elementem jest też integracja klasy. Wyjazd daje możliwości uczestnikom lepszego poznania
kolegów i koleżanek z klasy, szkoły, a nauczycicielowi obserwowania podopiecznych poza murami
szkoły.
Proponowane przez nas zadania, które uczestnicy wykonują w małych grupach również wpływa na
wzajemne poznanie się uczestników.

Niezapomniane wrażenia
Każdy z nas pamięta swoje wyjazdy z klasą na wycieczki. Wycieczki szkolne dostarczają wiele radości
i niezapomnianych wrażeń. Staramy się aby aktywności, które przygotowaliśmy dla młodzieży do
wykonania w trakcie wyjazdu zwierały zawsze w sobie odpowiednią ilość humoru i okazji do śmiechu.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI
WYCIECZEK SZKOLNYCH
Ubezpieczenie
– zachęcamy do wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)
– ubezpieczenie od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – ok. 15 PLN/dzień

Włochy – podróż do źródeł historii

TW1

Zapraszamy na magiczną i niezapomnianą podróż w czasie. Wycieczka do Włoch to jedyna okazja poznania pełnego obrazu kultury
i tradycji europejskiej na przestrzeni 3000 lat. Odwiedzamy trzy słynne włoskie miasta: Florencję – stolicę Toskanii, słynną m.in. z Mostu
Złotników i Galerii Uffizi; Rzym – Wieczne Miasto, w którym spotykają się style architektoniczne i bogactwa kultury od starożytności
do współczesności; romantyczną Wenecję czyli unikalny zespół urbanistyczny kanałów i mostów, jedną z najcenniejszych pozycji na
liście światowego dziedzictwa ludzkości.

Program

WYCIECZKA
SZKOLNA

1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą, przejazd w kierunku Włoch.
2 DZIEŃ FLORENCJA Przyjazd do Florencji w godzinach porannych. 9-ciogodzinny pobyt we Florencji. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim.
Florencja: zwiedzanie kościoła Santa Croce, spacer po Piazza del Duomo obok Baptysterium San Giovanni ze słynnymi Drzwiami
Raju, wejście do katedry Santa Maria del Fiore, której monumentalna kopuła jest symbolem miasta. Kontynuacja spaceru obok wieży
Giotta, przez Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio i fontannie Neptuna obok Galerii Uffizi (dla chętnych możliwość zwiedzania;
uwaga! nieczynne w poniedziałek) do Ponte Vecchio, Mostu Złotników ze sklepikami jubilerskimi.
3 DZIEŃ RZYM Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Rzymu. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim.
Rzym: spacer od Koloseum do Kapitolu: przejście obok Łuku Konstantyna, Forum Romanum, Łuku Septymiusza Severa, Placu Weneckiego z Ołtarzem Ojczyzny. Zwiedzanie Panteonu – majestatycznej świątyni, jedynego całkowicie niezmienionego do dziś obiektu
starożytnego. Następnie przejście na Plac Navona z fontanną Czterech Rzek – powstały na ruinach starożytnego stadionu, potem do
Fontanny di Trevi, Schodów Hiszpańskich i Placu del Popolo.

12 19 LAT
HOTELE 3*
6 DNI

4 DZIEŃ WATYKAN Przejazd do Watykanu. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim.
Watykan: Muzea Watykańskie i Kaplica Sykstyńska (uwaga! nieczynne w niedziele), Bazylika św. Piotra, Pieta Michała Anioła, Ołtarz
Papieski, relikwie św. Piotra.
5 DZIEŃ WENECJA Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Wenecji. 9-ciogodzinny pobyt w Wenecji. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim.
Wenecja: Bazylika św. Marka, przejście obok Pałacu Dożów, Dzwonnicy św. Marka, Loggetty oraz Wieży Zegarowej. Kontynuacja
spaceru obok Siedziby Prokuratorów: Starej i Nowej, Skrzydła Napoleona, Biblioteki do Ponte Rialto. Wyjazd z Wenecji ok. godz. 21:00.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o wycieczce
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYCIECZKI:
Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

1030 PLN

995 PLN

970 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

990 PLN

945 PLN

910 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

1130 PLN

1090 PLN

1050 PLN

Maj–Czerwiec 2017

1160 PLN

1140 PLN

1090 PLN

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 90 GBP koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów, komunikacji miejskiej, wjazdów do miast, usług przewodnickich i realizacji programu:
70 EUR dla każdego uczestnika (płatne w autokarze)
90 EUR dla uczestników powyżej 19 roku życia
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 34.
ŚWIADCZENIA: Przejazd komfortowym autokarem; zakwaterowanie: 3 noclegi we Włoszech; wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje; opieka pilota – realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Uczestnicy zakwaterowani są w hotelach 3-gwiazdkowych we Włoszech, które usytuowane są w okolicach głównych miast lub na trasie przejazdu, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami. W miejscu zakwaterowania
uczestnicy otrzymują śniadania wzmocnione i dwudaniowe obiadokolacje – 1. danie (przeważnie makaron z sosem) 2. danie (mięso +
warzywa gotowane lub sałata, chleb) + deser lub owoc. Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2-go dnia, a kończą śniadaniem
5-go dnia.
TERMINY WYJAZDÓW:
• wrzesień – marzec – wyjazdy w PIĄTEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy w PIĄTEK, PONIEDZIAŁEK

Kontakt: Biuro Turystyki i Wypoczynku ATAS btw@atas.pl tel. 22 875 86 28
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Włochy – podróż nietypowym szlakiem

TW2

WYCIECZKA
SZKOLNA

Przed Państwem nowa oferta wyjazdu do Włoch. Oprócz wiecznego miasta i Stolicy Apostolskiej proponujemy zwiedzenie stolicy Toskanii – Florencji oraz Umbrii – Perugii. W międzyczasie poszukamy duchowego natchnienia w Asyżu. Dodatkowych emocji dostarczy
zwiedzanie Orvieto, położonego na obrośniętym winogronami wzgórzu, niegdyś jednego z głównych miast Etrusków.

Program
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski – godzina ustalana jest z grupą, jazda non stop (postoje co ok. 4 godziny).
2 DZIEŃ FLORENCJA Przyjazd do Florencji w godzinach porannych. 9-ciogodzinny pobyt we Florencji. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim.

12 19 LAT
HOTELE 3*
6 DNI

Florencja: zwiedzanie kościoła Santa Croce, spacer po Piazza del Duomo obok Baptysterium San Giovanni ze słynnymi Drzwiami
Raju, wejście do katedry Santa Maria del Fiore, której monumentalna kopuła jest symbolem miasta. Kontynuacja spaceru obok wieży
Giotta, przez Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio i fontannie Neptuna obok Galerii Uffizi (dla chętnych możliwość zwiedzania;
uwaga! nieczynne w poniedziałek!) do Ponte Vecchio – Mostu Złotników ze sklepikami jubilerskimi.
3 DZIEŃ ASYŻ I PERUGIA Przejazd do Asyżu. Zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim.
Asyż: spacer po zabytkowym centrum i wejście do Bazyliki Matki Bożej Anielskiej, która jest kolebką zakonu franciszkańskiego z odbudowaną przez św. Franciszka kaplicą Porcjunkuli i zabytkowym klasztorem. Następnie zwiedzanie Papieskiej Bazyliki św. Franciszka,
wpisanej na Listę UNESCO z relikwiami św. Franciszka i cyklami fresków Cimabue, Giotta i Pisano. Przejazd do Perugii.
Perugia: zwiedzanie stolicy Umbrii, spacer po historycznym centrum wzdłuż Corso Vanucci. Trasa prowadzi od pozostałości XVI-wiecznej twierdzy papieskiej do dawnego Piazza Grande z katedrą, fontanną Maggiore autorstwa Nicola i Giovani Pisano i Palazzo dei Priori
– obecnie ratusza.
4 DZIEŃ ORVIETO Przyjazd do Orvieto. Orvieto: wjazd kolejką, spacer po starym mieście: Katedra, Palazzo del Popolo, Quartiere
Vecchio, Piazza della Republica.
5 DZIEŃ RZYM I WATYKAN Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Rzymu. Watykan: zwiedzanie Bazyliki św. Piotra. Zwiedzanie
z przewodnikiem w języku polskim.
Rzym: przejście na Plac Navona z fontanną Czterech Rzek – usytuowany na ruinach starożytnego stadionu. Zwiedzanie Panteonu
– majestatycznej świątyni, jedynego całkowicie niezmienionego do dziś obiektu starożytnego. Przejście na Plac Wenecki z Ołtarzem
Ojczyzny, następnie spacer od Kapitolu do Koloseum, przejście obok Łuku Septymiusza Severa, Forum Romanum, Łuku Konstantyna.
Wyjazd z Rzymu około godz. 20.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski, godzina uzależniona od położenia miejsca powrotu.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o wycieczce
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYCIECZKI:
Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

1090 PLN

1060 PLN

1060 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

999 PLN

990 PLN

990 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

1110 PLN

1090 PLN

1090 PLN

Maj–Czerwiec 2017

1160 PLN

1120 PLN

1120 PLN

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 60 EUR koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów, komunikacji miejskiej, wjazdów do miast, usług przewodnickich i realizacji programu:
40 EUR dla każdego uczestnika (płatne w autokarze)
60 EUR dla uczestników powyżej 19 roku życia
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacja na stronie 34.
ŚWIADCZENIA: przejazd komfortowym autokarem; zakwaterowanie: 3 noclegi we Włoszech; wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje; opieka pilota – realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Uczestnicy zakwaterowani są w hotelach 3-gwiazdkowych we Włoszech, które usytuowane są w okolicach głównych miast lub na trasie przejazdu, w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych, z łazienkami. W miejscu zakwaterowania
uczestnicy otrzymują śniadania wzmocnione i dwudaniowe obiadokolacje – 1. danie (przeważnie makaron z sosem) 2. danie (mięso
+ warzywa gotowane lub sałata, chleb) + deser lub owoc. Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2-go dnia, a kończą śniadaniem 5-go dnia.
TERMINY WYJAZDÓW:
• wrzesień – marzec – wyjazdy w PIĄTEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy w PIĄTEK, PONIEDZIAŁEK
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Kontakt: Biuro Turystyki i Wypoczynku ATAS btw@atas.pl tel. 22 875 86 28

Hiszpania – miasto cudów i Katalonia

TH1

Zapraszamy do poznania skarbów Katalonii. Barcelona – miasto, które ma w sobie ślady wszystkich epok. Spacer po wąskich ulicach
przeniesie nas do średniowiecza, a bajecznie piękne budowle autorstwa Antonio Gaudiego przypomną przełom XIX i XX wieku. Nie
można też pominąć Figueres z imponującym zbiorem dzieł Dalego, Girony, Tossy de Mar i Montserrat. Wytchnienie po intensywnym
zwiedzaniu zapewni piaszczysta plaża w pobliżu Barcelony.

Program

WYCIECZKA
SZKOLNA

1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd, przejazd w kierunku Francji.
2 DZIEŃ AVIGNON Przyjazd do Francji, do Avignon. Avignon: zwiedzanie jednego z najbardziej fascynujących miast południa Francji
– Pałac Papieży, romańska katedra Norte-Dame, most Św. Benedykta z XII w.
3 DZIEŃ FIGUERES I GIRONA Przejazd do Hiszpanii do Figueres – miejsca urodzenia Salvadora Dali. Figueres: wizyta w muzeum
Teatro-Museu Dali de Figueres (nieczynne w poniedziałki). Przejazd do Girony. Girona: spacer po jednej z najlepiej zachowanych starówek w Hiszpanii, wizyta w gotyckiej katedrze. Przejazd do hotelu na Costa Brava.

12 19 LAT

4 DZIEŃ MONTSERRAT Wycieczka zapierającą dech w piersiach trasą do Montserrat – miejsca kultu religijnego Katalończyków,
zwiedzanie klasztoru z figurą Czarnej Madonny i Bazyliki położonej wśród skalnych formacji o przedziwnych kształtach. Zwiedzanie
Barcelony – Camp Nou (dodatkowo płatne) lub czas wolny (np. zakupy w Primark).

HOTELE 2*, 3*

5 DZIEŃ BARCELONA Barcelona: zwiedzanie największego w Europie Oceanarium z przeszklonymi tunelami. Spacer najsłynniejszą
ulicą miasta – Las Ramblas i krętymi uliczkami Barri Gotic. Panorama miasta: monumentalne dzieła Antonio Gaudiego – wejście do
Bazyliki Sagrada Familia, Casa Batlo i Mila (z zewnątrz), park Güell – wpisany na listę UNESCO. W przypadku odbywania się widowiska
– „Magiczne Fontanny” (piątki i soboty 19:00–21:00) – możliwość pozostania do wieczora w Barcelonie i uczestniczenia w pokazie.

9 DNI

6 DZIEŃ TOSSA DE MAR Wyjazd do Tossa de Mar, urokliwego miasteczka położonego wokół średniowiecznego zamku, czas na
odpoczynek.
7 DZIEŃ KSIĘSTWO MONACO I MONTE CARLO Wykwaterowanie z hotelu, po południu wyjazd w stronę Lazurowego Wybrzeża.
Księstwa Monaco i Monte Carlo: nocny spacer po Monaco, nocny przejazd do Werony.
8 DZIEŃ VERONA I PADWA Przyjazd do Włoch. Verona: spacer po mieście, amfiteatr rzymski, balkon i dom Julii (z zewnątrz). Przejazd pociągiem (ok. 1 godz.) do Padwy. Padwa: zwiedzanie słynnego miasta uniwersyteckiego, gdzie tworzył Dante Alighieri, nauczał
Galileusz, studiowali Kopernik i Kochanowski. Spacer po historycznym centrum i Piazza delle Erbe, zwiedzanie bazyliki św. Antoniego,
następnie plac Prato della Valle wraz z wyspą Memmia – największy plac w mieście, gdzie znajduje się 78 posągów, w tym m.in.
Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego. Wyjazd do Polski.
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. Istnieje możliwość wynajęcia lokalnego przewodnika za dodatkową opłatą.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o wycieczce
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYCIECZKI:
Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

1580 PLN

1530 PLN

1480 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

1540 PLN

1490 PLN

1440 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

1600 PLN

1550 PLN

1500 PLN

Maj–Czerwiec 2017

1680 PLN

1650 PLN

1580 PLN

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 100 GBP koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów, komunikacji miejskiej, wjazdów do miast, usług przewodnickich i realizacji programu:
80 EUR dla każdego uczestnika (płatne w autokarze)
100 EUR dla uczestników powyżej 19 roku życia
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 34.
ŚWIADCZENIA: Przejazd komfortowym autokarem; zakwaterowanie: hotele 2** lub 3***; wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji;
opieka pilota – realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: 4 noclegi w Hiszpanii – Hotel 2** lub 3***, położony ok. 450 metrów od plaży na Costa
Brava. Pokoje 3- i 4-osobowe z łazienkami. W miejscu zakwaterowania zapewniamy śniadania i obiadokolacje.
1 nocleg tranzytowy we Francji – Hotel 2** lub 3***. Pokoje 3 osobowe z łazienkami. W miejscu zakwaterowania zapewniamy śniadanie, obiadokolacja jest kupowana w restauracji samoobsługowej typu Flunch.
Uwaga: do posiłków podawana jest woda, inne napoje są dodatkowo płatne.
DODATKOWE OPCJE:
• zwiedzanie Camp Nou – ok. 20 EUR/osoba
TERMINY WYJAZDÓW: Prosimy o konsultowanie terminów wyjazdów z pracownikami ATAS.

Kontakt: Biuro Turystyki i Wypoczynku ATAS btw@atas.pl tel. 22 875 86 28
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Barcelona

THS

WYCIECZKA
SZKOLNA

Stolica Katalonii, a zarazem drugie co do wielkości hiszpańskie miasto ma wiele do zaoferowania: niezwykłej urody budowle zaprojektowane przez Gaudiego, słynne na całym świecie fontanny, znany fanom piłki nożnej stadion FC Barcelona oraz ponoć najlepsze na
świecie miejskie plaże. To wszystko i jeszcze więcej będzie można zobaczyć w trakcie samolotowej wycieczki do Barcelony.

Program
1 DZIEŃ BARCELONA Przylot, przyjazd do schroniska. Barcelona: zwiedzanie zaczniemy od Plaça Catalunya, spacer Las Ramblas,
słynną ulicą w centrum Barcelony. Jest to ponad kilometrowy deptak popularny zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców.

12 19 LAT

2 DZIEŃ BARCELONA Barcelona: spacer przez Port Barcelona – Port Vell do Museo de Historia de Cataluña, zwiedzanie muzeum
mieszczącego się w Palau de Mar. Muzeum oferuje interaktywną wycieczkę przez historię Katalonii, od prehistorii do czasów współczesnych z oryginalnymi przedmiotami lub rekonstrukcjami historycznymi. Przejście obok Mercado del Born. Parcque de la Ciutadela
jeden z największych i najpiękniejszych parków Barcelony ze słynną fontanną Cascada, którą współtworzył sam Gaudi. Przejście obok
Arco de Triunfo. Spacer Passeig de Sant Joan do Sagrady Familii. Zwiedzanie bazyliki, która jest symbolem miasta. Zwiedzanie kończy
wizyta w Parku Güell zaprojektowanym przez Gaudiego.

HOSTEL

3 DZIEŃ BARCELONA Barcelona: wizyta w L’Aquarium de Barcelona, którego największą atrakcję jest ponad 80-metrowy szklany
tunel z ruchomym chodnikiem. Zwiedzanie Barrio Gótico, centrum Starego Miasta (Ciutat Vella). Wejście do Cathedral de la Santa Creu
i Santa Eulalia. La Seu. Wizyta w Muzeum Picassa, w którym znajdują się wczesne dzieła słynnego artysty.

5 DNI

4 DZIEŃ BARCELONA Barcelona: Muzeum FC Barcelony to obowiązkowa pozycja dla każdego fana footballu. Spacer przez Plaza de
España obok Palau National znajdującego się u stóp wzgórza Montjuic, wybudowanego na Wystawę Światową w 1929 roku. Przed
pałacem organizowane są spektakle „woda, światło i dzień” z udziałem Font Magica. Przejście przez Wzgórze Montjuïc, na którego
szczycie znajduje się starożytny zamek – forteca.
5 DZIEŃ Wykwaterowanie, przejazd na lotnisko.
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. Istnieje możliwość wynajęcia lokalnego przewodnika za dodatkową opłatą.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o wycieczce
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYCIECZKI (do ceny wycieczki należy doliczyć opłatę za transport)
Miesiąc / Cena podawana na osobę*

15 uczestników + 2 nauczycieli

20 uczestników + 2 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

1390 PLN

1290 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

1340 PLN

1240 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

1390 PLN

1290 PLN

Maj–Czerwiec 2017

1490 PLN

1390 PLN

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 90 EUR koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Przelotu: cena biletu zależna jest od terminu wyjazdu i daty zakupu biletu.
• Transferów lotniskowych w Polsce oraz w Barcelonie
• Biletów wstępów, komunikacji miejskiej i realizacji programu:
55 EUR dla każdego uczestnika (płatne w autokarze)
90 EUR dla uczestników powyżej 19 roku życia
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacja na stronie 34.
ŚWIADCZENIA: Zakwaterowanie: 4 noclegi w Barcelonie; wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje; opieka pilota – realizacja
programu w języku polskim; ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Uczestnicy są zakwaterowani Hostelu Generator o wysokim standardzie i nowoczesnym
wystroju, położonym w centrum miasta, z bezpłatnym dostępem do WiFi. Pokoje 6-8-osobowe z pościelą i łazienkami. W miejscu
zakwaterowania zapewniamy śniadania w formie bufetu i obiadokolacje 2-daniowe. W przypadku braku miejsc w Hostelu Generator,
uczestnicy zostaną zakwaterowani w innym hostelu o podobnym standardzie, wybranym po konsultacji z kierownikiem wyjazdu.
TERMINY WYJAZDÓW: Do ustalenia z pracownikami ATAS.
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Kontakt: Biuro Turystyki i Wypoczynku ATAS btw@atas.pl tel. 22 875 86 28

Paryż

TF1

Uczestnicy naszej wycieczki zobaczą m.in. malownicze Montmartre, kolebkę artystów, niezwykłe muzea z dziełami znanymi na całym
świecie, kamienne katedry o bogatej historii i urocze paryskie uliczki. Nie zabraknie również spotkania z „żelazną damą”, czyli wjazdu
na Wieżę Eiffla. Na koniec proponujemy całodzienną wizytę w Parku Rozrywki Eurodisneyland lub Asterix.

Program

WYCIECZKA
SZKOLNA

1 DZIEŃ Wyjazd z Polski, przejazd przez Niemcy.
2 DZIEŃ PARYŻ Przyjazd do Paryża w godzinach porannych. Spacer po Montmartre: Plac Pigalle, Plac du Tertre, Bazylika Sacré-Cœur,
wejście do Muzeum d’Orsay, wjazd na Wieżę Eiffla.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się po Paryżu środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ PARYŻ Cmentarz Père-Lachaise, przejazd do Panteonu, spacer po Ogrodzie Luksemburskim, przejście obok Sorbony, Dzielnica Łacińska, wyspa La Cité z Katedrą Notre-Dame, przejście obok Hôtel de Ville pod Centrum Pompidou, rejs statkiem po Sekwanie.
4 DZIEŃ WERSAL-PARYŻ Przejazd do Wersalu, zwiedzanie pałacu. Powrót do Paryża, spacer Ogrodami Tuileries, zwiedzanie Luwru,
Plac Concorde, Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny.
5 DZIEŃ EURODISNEYLAND W programie: 9- ciogodzinna wizyta w Parku Rozrywki Eurodisneyland. W godzinach wieczornych
wyjazd do Polski. Nocny przejazd przez Niemcy.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

12 19 LAT
HOTELE 2*, 3*
9 DNI

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o wycieczce
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYCIECZKI:
Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

1160 PLN

1120 PLN

1080 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

1120 PLN

1080 PLN

1040 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

1180 PLN

1140 PLN

1100 PLN

Maj–Czerwiec 2017

1220 PLN

1180 PLN

1140 PLN

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 110 EUR koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów, komunikacji miejskiej, wjazdów do miast, usług przewodnickich i realizacji programu:
75 EUR dla każdego uczestnika (płatne w autokarze)
110 EUR dla uczestników powyżej 19 roku życia
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacje na stronie 34.
ŚWIADCZENIA: Przejazd komfortowym autokarem; zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu turystycznym typu Premiere Classe,
wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje; opieka pilota – realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Hotel turystyczny typu Premiere Classe w odległości do 40 km od centrum Paryża, pokoje 2–4-osobowe z łazienkami. W miejscu
zakwaterowania zapewniamy śniadania kontynentalne: bagietka, masło, dżem, kawa, herbata.Obiadokolacje kupowane są w restauracjach samoobsługowych typu Flunch i składają się z jednego ciepłego dania (do wyboru stek, ryba bądź pieczone udo kurczaka).
Do picia podawana jest woda.
Inne warianty zakwaterowania:
Centrum Dialogu – tylko na zapytanie (ograniczona dostępność) na terenie parku w Montmorency, w odległości 20 km od centrum
Paryża. Prowadzone przez polskich Pallotynów, o standardzie domu pielgrzymkowego. Pokoje 3–4-osobowe z łazienkami Uwaga:
każdy uczestnik musi zabrać swoją pościel lub śpiwór i poduszkę.
Dom Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté-sous-Jouarre, ok. 70 km od centrum Paryża. Ośrodek o standardzie dobrego hotelu turystycznego znajduje się na terenie zamkniętym i jest otoczony parkiem. Pokoje 2–5-osobowe z łazienkami. Uwaga: dopłata 30 PLN
do cen z tabeli.
TERMINY WYJAZDÓW:
• wrzesień – marzec – wyjazdy w PIĄTEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy w PIĄTEK, PONIEDZIAŁEK
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Kontakt: Biuro Turystyki i Wypoczynku ATAS btw@atas.pl tel. 22 875 86 28
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Paryż – śladami polskich emigrantów

TF2

Program

WYCIECZKA
SZKOLNA
12 19 LAT
HOTEL
TURYSTYCZNY
6 DNI

1 DZIEŃ Wyjazd z Polski, przejazd przez Niemcy. Godzina ustalana jest z grupą, jazda non stop (postoje co ok. 4 godziny).
2 DZIEŃ PARYŻ Przyjazd do Paryża w godzinach porannych. Okolice Łuku Triumfalnego, na ramionach którego można znaleźć
nazwy polskich miejscowości oraz nazwiska polskich dowódców, Polska Akademia Nauk, Pałac Potockich, spacer Polami Elizejskimi
do Placu Concorde. Wejście do kościoła de la Madeleine, w którym odbyły się nabożeństwa żałobne Adama Mickiewicza i Fryderyka
Chopina, spacer Bulwarem Kapucynów obok słynnego atelier Nadara, do Opery Garnier, o której można przeczytać w „Lalce” Bolesława Prusa. Przejście pod Comédie-Française, gdzie występuje i reżyseruje spektakle Andrzej Seweryn. Plac Vendôme, przy którym
mieści się słynny hotel Ritz oraz ostatnie mieszkanie Fryderyka Chopina w Paryżu. Wjazd na Wieżę Eiffla.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się po Paryżu środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ PARYŻ Spacer po cmentarzu Père-Lachaise, gdzie pochowany jest m.in. Fryderyk Chopin, generał Walery Antoni Wróblewski i Maria Walewska; przejazd w okolice Placu Bastylii i Biblioteki Arsenału, ostatniego miejsca pracy Adama Mickiewicza. Przejazd na
wyspę Île Saint-Louis, przejście obok pozostałości Hotelu Lambert - siedziby obozu politycznego Wielkiej Emigracji należącego przez
wiele lat do Czartoryskich. Kościół Saint-Louis-en-l’Île z kaplicą Czartoryskich i Sapiehów. Zwiedzanie Muzeum Adama Mickiewicza
i Salonu Chopina, przejście na Quai de Bethune, gdzie mieszkała Maria Skłodowska-Curie. Przejazd w okolice Montmartre, spacer
po cmentarzu, gdzie spoczywa m.in. Juliusz Słowacki i Joachim Lelewel, przejście na wzgórze, Bazylika Sacré-Cœur i Plac du Tertre.
4 DZIEŃ PARYŻ Wzgórze Trocadero, posąg konny Marszałka Polski, Francji i Wielkiej Brytanii – Ferdinanda Focha, przejście na Place de
Varsovie, z pomnikiem upamiętniającym Polaków walczących o wyzwolenie Francji. Ogród Luksemburski, Panteon, gdzie pochowana
jest m.in. Maria Skłodowska-Curie. Zwiedzanie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie. Dzielnica Łacińska, przejście obok Collège de France,
gdzie wykładał Adam Mickiewicz, Bronisław Geremek i Frédéric Joliot-Curie, ulubionych kawiarnii Balzaca, Chopina, George Sand
– Le Café Procope oraz Jean-Paul Sartre’a – Café de Flore i Café des Deux-Magots, do budynku przy Rue de Seine, gdzie w roku wydania
„Pana Tadeusza” mieszkał Adam Mickiewicz. Wizyta w opactwie Saint-Germain-des-Près, gdzie spoczywa serce króla Polski – Jana
Kazimierza. Przejście obok rezydencji Jana Andrzeja Morsztyna, siedziby ambasady polskiej w Paryżu – Hôtel de Monaco i konsulatu
polskiego na Esplanade des Invalides, tablica pamiątkowa Solidarności, pomnik Adama Mickiewicza. Rejs statkiem po Sekwanie.
5 DZIEŃ PARYŻ Zwiedzanie Luwru, przejście obok Saint-Germain-l’Auxerrois do najstarszego mostu Paryża - Pont Neuf, kompleksu
Palais de Justice z Sainte-Chapelle i Conciergerie, którego wieżę zdobi zegar udekorowany godłem Polski i Litwy, upamiętniający króla
Henryka III Walezego. Przejście do kościoła Saint-Séverin, gdzie spotykała się Wielka Emigracja i gdzie zachował się obraz Matki Boskiej
Ostrobramskiej, przed którym modlili się Mickiewicz i Towiański. Katedra Notre-Dame, przejście obok ratusza Hôtel de Ville pod Centrum
Pompidou. Wczesnym wieczorem wyjazd w kierunku Polski. Nocny przejazd przez Niemcy.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się po Paryżu środkami komunikacji miejskiej.
6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
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Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o wycieczce
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYCIECZKI:

Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

1160 PLN

1120 PLN

1080 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

1120 PLN

1080 PLN

1040 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

1180 PLN

1140 PLN

1100 PLN

Maj–Czerwiec 2017

1220 PLN

1180 PLN

1140 PLN

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 110 EUR koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów, komunikacji miejskiej i realizacji programu:
45 EUR dla każdego uczestnika (płatne w autokarze)
75 EUR dla uczestników powyżej 19 roku życia
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacja na stronie 34.
ŚWIADCZENIA: Przejazd komfortowym autokarem; zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu turystycznym typu Premiere Classe;
wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje; opieka pilota – realizacja programu w języku polskim; ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Hotel turystyczny typu Premiere Classe w odległości do 40 km od centrum Paryża, pokoje
2–4-osobowe z łazienkami. W miejscu zakwaterowania zapewniamy śniadania kontynentalne: bagietka, masło, dżem, kawa, herbata.
Obiadokolacje kupowane są w restauracjach samoobsługowych typu Flunch i składają się z jednego ciepłego dania (do wyboru stek,
ryba bądź pieczone udo kurczaka). Do picia podawana jest woda.
Inne warianty zakwaterowania: Centrum Dialogu – tylko na zapytanie (ograniczona dostępność) na terenie parku w Montmorency, w odległości 20 km od centrum Paryża. Prowadzone przez polskich Pallotynów, o standardzie domu pielgrzymkowego. Pokoje
3–4-osobowe z łazienkami Uwaga: każdy uczestnik musi zabrać swoją pościel lub śpiwór i poduszkę. Dom Polskiej Misji Katolickiej
w La Ferté-sous-Jouarre, ok. 70 km od centrum Paryża. Ośrodek o standardzie dobrego hotelu turystycznego znajduje się na
terenie zamkniętym i jest otoczony parkiem. Pokoje 2-5-osobowe z łazienkami. Uwaga: dopłata 30 PLN do cen z tabeli.
TERMINY WYJAZDÓW:
• wrzesień – marzec – wyjazdy w PIĄTEK
• kwiecień – czerwiec – wyjazdy w PIĄTEK, PONIEDZIAŁEK

40 www.atas.pl

Kontakt: Biuro Turystyki i Wypoczynku ATAS btw@atas.pl tel. 22 875 86 28

Bruksela, Luksemburg i Strasburg
– szlakiem Unii Europejskiej

TB1

Ten program proponujemy wszystkim zainteresowanym Unią Europejską. Jednodniowe wizyty w poszczególnych miastach związanych z administracją UE pozwolą poznać historyczne i współczesne oblicza Brukseli, Luksemburga i Strasburga.

Program

WYCIECZKA
SZKOLNA

1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalana jest z grupą, przejazd w kierunku Belgii.
2 DZIEŃ BRUKSELA Bruksela: spacer po Parku Pięćdziesięciolecia, jednym z najbardziej urokliwych miejsc Dzielnicy Europejskiej,
Łuk Triumfalny. Wizyta w Parlamentarium. Zwiedzanie sali obrad plenarnych z pracownikiem Parlamentu. Przejście z Górnego Miasta
do Dolnego, gotycka Katedra św. Michała i św. Goduli, Grand Place, gotycki Ratusz, otoczony XVII-wiecznymi domami cechów kupieckich, Dom Króla, XVI-wieczny pałac, pasaż św. Huberta (lista UNESCO), Manneken Pis
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

12 19 LAT

3 DZIEŃ LUKSEMBURG Luksemburg: przejazd do Luksemburga, zwiedzanie: spacer po dzielnicy Kirchberg: Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Inwestycyjny. Zwiedzanie Narodowego Muzeum Historii
i Sztuki, przejście po Starym Mieście: Pałac Wielkiego Księcia w Luksemburgu, późnogotycka Katedra Notre Dame, Place Guillaume II
z pomnikiem Wilhelma II i fontanną z kameą, most Adolfa, Filharmonia Luksemburska.

HOTEL
TURYSTYCZNY

4 DZIEŃ STRASBURG Strasburg: zwiedzanie Parlamentu Europejskiego z przewodnikiem: sala posiedzeń plenarnych, krótki film
i ogólna prezentacja dotycząca Parlamentu, dodatkowo podczas tygodni sesyjnych istnieje możliwość zobaczenia przebiegu obrad
plenarnych. Spacer po Starym Mieście: Katedra Notre Dame, Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, Synagoga Pokoju, Pałac Rohan
z XIII wieku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski, nocny przejazd przez Niemcy.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

5 DNI

5 DZIEŃ Przyjazd do Polski w godzinach porannych.
Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. Istnieje możliwość wynajęcia lokalnego przewodnika za dodatkową opłatą.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o wycieczce
PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę
CENA WYCIECZKI:
Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień–Październik 2016

990 PLN

970 PLN

940 PLN

Listopad 2016 – Luty 2017

950 PLN

930 PLN

890 PLN

Marzec–Kwiecień 2017

990 PLN

970 PLN

940 PLN

Maj–Czerwiec 2017

1080 PLN

1060 PLN

1020 PLN

* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

DOPŁATY:
• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego
• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 25 GBP koszty wstępów
CENA NIE OBEJMUJE:
• Biletów wstępów, komunikacji miejskiej i realizacji programu:
20 EUR dla każdego uczestnika (płatne w autokarze)
25 EUR dla uczestników powyżej 19 roku życia
• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)
• Dodatkowego ubezpieczenia – informacja na stronie 34.
ŚWIADCZENIA: Przejazd komfortowym autokarem; zakwaterowanie: 2 noclegi: 1 w okolicach Strasburga w hotelu 2**, 1 w okolicach Luksemburga w schronisku młodzieżowym; wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje; opieka pilota – realizacja programu
w języku polskim; ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Uczestnicy zakwaterowani będą w okolicach Strasburga w hotelu 2** w pokojach 3-osobowych i w okolicach Luksemburgu w schronisku młodzieżowym w pokojach wieloosobowych. Śniadania kontynentalne i obiadokolacje (jedno ciepłe danie) będą serwowane w miejscu zakwaterowania z wyjątkiem jednego posiłku w Strasburgu, który będzie
w restauracji samoobsługowej Flunch.
TERMINY WYJAZDÓW: Do ustalenia z pracownikami ATAS.

Kontakt: Biuro Turystyki i Wypoczynku ATAS btw@atas.pl tel. 22 875 86 28
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„Indywidualna witryna każdej wycieczki:”
• Pełny opis i program wycieczki
• Szczegóły dotyczące konkretnego wyjazdu
• Możliwość zadania pytania pracownikowi ATAS
• Galeria zdjęć z wycieczki
• Zgłaszanie uczestników i wypełnienia karty uczestnika

„Jak założyć stronę wycieczki:”
• Zgłoś chęć wyjazdu szkolnego do ATAS
• Otrzymasz konto w SOWA i kod wycieczki
• Zaloguj się na swój adres e-mail na www.jedziemy.atas.pl

www.atas.pl

www.jedziemy.atas.pl

