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Spis treści:
Na czym polegają warsztaty językowe? Przykładowy dzień warsztatów w Londynie 1

Ważne informacje 2

Symbol Nazwa oferty Rodzaj 
zakwaterowania Transport Strona

TA0-e Londyn, Tania Wycieczka Szkolna rodziny  3

TA0 Londyn rodziny  4, 5

TAC Londyn maksymalnie językowy rodziny  6, 7

TA10 Londyn w hostelu hostel  8, 9

TA2 Londyn, Cambridge, Canterbury rodziny  10, 11

TA4 Londyn Śladami Harry'ego Po  era rodziny  12, 13

TAX Oxford, Stra  ord, Stonehenge rodziny  14, 15

TA13 Londyn samolotem rodziny/hostel  16

TAP Londyn z zajęciami w klasach rodziny/hostel  17

TA12 Szkocja samolotem hostel  18

TAK Brighton – kurs językowy rodziny  19

TI0 Irlandia hotel  20

TM1 Malta rodziny  21

THM Hiszpania – Malaga, Kordoba rodziny  22

TN1 Berlin hostel  23

TO1 Wiedeń hostel  24

TR2 Szwajcaria hostele/schroniska 
młodzieżowe  25

TF10-e Paryż, Tania Wycieczka Szkolna hotel  26

TF1 Paryż hotel  27

TW10-e Włochy, Tania Wycieczka Szkolna hotele  28

TW1 Włochy hotele  29

TH1 Hiszpania hotele  30

THS Barcelona hostel  31

TC1 Praga i Kutna Hora hostel  32

Informacje dla nauczycieli, którzy organizują wyjazd po raz pierwszy 33

Należymy do:

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki 
i Pośredników Turystycznych Województwa 
Mazowieckiego k-734 ATAS Sp. z o.o. 

Gwarancja ubezpieczeniowa AXA Towarzystwo 
Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Nr 04.117.928 

Katalog ATAS 2019/2020 Wydawca ATAS Sp. z o.o.

Redaktor naczelny: Paweł Sławiński 

Opracowanie graficzne: Katarzyna Marcinkiewicz

Druk: LOTOS Poligrafia 

Prezentowane w niniejszym katalogu cenniki 
i informacje nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego.

Zapraszamy do naszych biur:
BYDGOSZCZ  tel. 52 322 03 34 

bydgoszcz@atas.pl 
85-009 Bydgoszcz
ul. Dworcowa 81/202

GDAŃSK  tel. 58 783 23 10 
gdansk@atas.pl
80-890 Gdańsk ul. Heweliusza 11 
(Organika Trade), p. VIII, lok. 807

KATOWICE  tel. 32 255 24 84 
katowice@atas.pl 
40-009 Katowice 
ul. Warszawska 3

KRAKÓW  tel. 12 429 14 25 
krakow@atas.pl 
30-019 Kraków 
ul. Mazowiecka 25 lok. 707

ŁÓDŹ  tel. 42 632 48 71
lodz@atas.pl 
90-437 Łódź 
Al. Kościuszki 80/82 (p. IX, lok. 1)

POZNAŃ  tel. 61 865 86 02, 
poznan@atas.pl 
60-782 Poznań 
ul. Grunwaldzka 17

WARSZAWA  tel.  22 825 93 22, 
22 875 86 29, 
734 426 119 

  warszawa@atas.pl 
00-666 Warszawa
ul. Noakowskiego 4 
(domofon 20)

Uwaga! Od grudnia możliwa zmiana adresu 
biura w Warszawie oraz numerów telefonów. 
Aktualne dane dostępne są na stronie 
www.wycieczkiszkolne.atas.pl

www.facebook.com/groups/
wartosciowewycieczki/ 
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WARSZTATY JĘZYKOWE 
– BAW SIĘ, UCZ, POZNAWAJ 
Drodzy Nauczyciele! Zapewne planujecie wycieczkę za granicę dla swoich uczniów, przeglądacie 
oferty biur turystycznych i zastanawiacie się, który program byłby najbardziej atrakcyjny dla Wa-
szych podopiecznych. 

W naszej ocenie, jako eksperta w organizacji wyjazdów językowych, wartościowy program to taki, 
który zabierze młodych turystów w ciekawe miejsca, a do tego pomoże im rozwinąć się językowo.

Zespół ATAS przygotował, unikatowe na rynku, warsztaty językowe, podczas których realizujemy 
naukę języka w sposób niestandardowy. 

Oznacza to, że Wasi uczniowie podczas wyjazdu nie tylko zwiedzają, ale mają do wykonania szereg 
zadań lub projektów, które pomogą im rozwijać umiejętności językowe. 

Zachęcamy uczestników do zdobywania informacji o danym obiekcie poprzez rozmowę z obsługą 
w języku angielskim lub korzystając z tabliczki informacyjnej. Proponujemy przeprowadzenie an-
kiety wśród przechodniów, której wyniki mogą przedstawić w języku angielskim. Do rozwiązania są 
także quizy, które nawiązują do wiedzy jaką młodzież uzyskała podczas zwiedzania. 

Dzięki warsztatom językowym Wasi uczniowie ćwiczą umiejętność słuchania, mówienia, pracy 
z tekstem i pisania oraz wykorzystują poznane słownictwo i gramatykę w praktyce, w środowisku 
anglojęzycznym.

Ważnym elementem warsztatów językowych jest zakwaterowanie u rodzin goszczących. Szczegól-
nie wieczorami, znajdzie się wiele okazji do ćwiczenia small talków. 

NA WARSZTATY JĘZYKOWE (w zależności od programu) SKŁADAJĄ SIĘ 
NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
• realizacja zadań i ćwiczeń językowych w codziennych sytuacjach oraz podczas zwiedzania 

– zeszyt ćwiczeń,

• udział w lekcjach muzealnych, które prowadzone są w języku angielskim przez miejscowych 
przewodników,

• zajęcia językowe z na  ve speakerami w klasach,

• zakwaterowanie u rodzin.

PRZYKŁADOWY DZIEŃ
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PLANUJ WCZEŚNIEJ, REZERWUJ TANIEJ
Wyjazdy szkolne 2019/2020

ZNIŻKA FIRST MINUTE:
 –50 zł/ za osobę – dla rezerwacji do 15 października 2019*
*  Promocja dotyczy imprez katalogowych z wyłączeniem programów TWS. Zniżka zostanie przyznana szkole, która podpisała umowę 

i wpłaciła zaliczkę zgodnie z umową.

www.wycieczkiszkolne.atas.pl

WAŻNE INFORMACJE: 
JAKIE UBEZPIECZENIE ZAWARTE JEST W CENIE WYJAZDU?
Uczestnicy ubezpieczeni są w AXA: koszty leczenia oraz ubezpieczenie od chorób przewleklych 
– do 10 000 EUR, koszty ratownictwa – do 5000 EUR, następstwa nieszczęśliwych wypadków NWI 
– do 2000 EUR, NWS – do 1000 EUR bagaż podróżny do 200 EUR. 
Wszyscy uczestnicy ubezpieczeni są od KR – kosztów rezygnacji.

JAKIE DOKUMENTY POTRZEBNE SĄ NA ZAGRANICZNEJ WYCIECZCE? 
Do krajów UE możemy podróżować na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (do końca 
2021 roku dowody są honorowane także w Wielkiej Brytanii). Zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ.

W JAKIM JĘZYKU PROWADZONY JEST PROGRAM ZWIEDZANIA? 
Program zwiedzania prowadzony jest w języku polskim. 

JAKI BAGAŻ MOŻE ZABRAĆ UCZEŃ? 
W przypadku imprez autokarowych prosimy o zabranie jednej średniej wielkości bagażu głównego 
(zalecany rozmiar bagażu 65x40x25 cm) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego. Ponadwymiarowy 
bagaż może generować dodatkowe koszty. W przypadku imprez samolotowych waga i rozmiar bagażu 
zostanie określony w ofercie (zależy od warunków linii lotniczych). 
W przypadku wyjazdów zagranicznych autokarowych (Wielka Brytania, Włochy, Francja, Hiszpania) 
należy pamiętać o tym, że bagaż główny pozostanie w luku bagażowym aż do drugiego dnia, kiedy 
uczniowie trafią do miejsca zakwaterowania. Z tego powodu w bagażu podręcznym muszą znaleźć 
się podstawowe przybory toaletowe (na przykład w kosmetyczce). 
W bagażu podręcznym powinien się znaleźć również prowiant na drogę, odliczone pieniądze na 
wstępy w EUR lub GBP, dokument podróży, kurtka lub sweter, mała poduszka i koc lub śpiwór do 
spania w autokarze, ładowarka lub powerbank jeśli będzie potrzebny podczas drogi.

CZY PODCZAS PRZEJAZDU JEST POSTÓJ NA POSIŁEK? 
Przewidujemy postoje blisko granicy w dniu wyjazdu i powrotu (miejsce uzależnione od kierunku 
docelowego i miasta wyjazdu). W czasie postoju można zjeść ciepłą obiadokolację oraz śniadanie 
na powrocie (posiłki te nie są wliczone w cenę wycieczki – uczestnicy oraz opiekunowie opłacają je 
samodzielnie). Radzimy zabrać 50 PLN na posiłki oraz suchy prowiant na podróż. 

Zasady udziału 
w TANIEJ WYCIECZCE 
SZKOLNEJ 
1.  Przewidziane są konkretne terminy wyjazdów. Terminy dostępne, zarezerwowane 

i wykupione będą publikowane na stronie www.wycieczkiszkolne.atas.pl.

2.  Na każdy termin przyjmowane będą dwie grupy, które liczą 24–25 uczestników 
+ 2 nauczycieli lub grupa 48–50 uczestników + 4 nauczycieli. W przypadku zgłoszenia grupy 
24–25 uczestników wyjazd dochodzi do skutku gdy pojawi się druga grupa (łączna liczba 
osób w terminie musi wynosić 48–50 uczestników). W przypadku braku uzupełniającej 
grupy, zgłoszona grupa otrzyma zwrot wpłaconej zaliczki lub może zdecydować o zmianie 
terminu wyjazdu, co może wiązać się ze zmianą ceny.

3.  Program zwiedzania nie podlega zmianom.

TANIE 
WYCIECZKI SZKOLNE
na str. 3, 26 i 28
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Sprawdź zasady 
udziału w TANIEJ 

WYCIECZCE SZKOLNEJ 
na stronie 2

INFORMACJE O WARSZTATACH:
GRUPA: 24–25 uczestników + 2 nauczycieli 
lub 48–50 uczestników + 4 nauczycieli

TERMINY WYJAZDU CENA wyjazdu (w PLN 
bru  o na osobę) 

16.09-21.09
23.09-28.09
30.09-05.10
07.10-12.10 
14.10-19.10 
21.10-26.10 
28.10-02.11 

02.03-07.03 
09.03-14.03 
16.03-21.03 
23.03-28.03 1040

04.11-09.11 
11.11-16.11 
18.11-23.11 
25.11-30.11 

06.01-11.01
13.01-18.01
20.01-25.01 
27.01-01.02 

990

02.12-07.12 
09.12-14.12 
16.12-21.12

03.02-08.02 
10.02-15.02 
17.02-22.02 
24.02-29.02 

1020 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
• przejazd komfortowym autokarem
• przeprawa promowa 
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 

3 obiadokolacje
• zeszyt ćwiczeń
• opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW, KL, bagaż i KR

DOPŁATY: 
• DOROSŁY UCZESTNIK (>19 lat) – 100 PLN 

+ 65 GBP koszty wstępów
• DOJAZD dla następujących województw: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego – 50 PLN 

• DIETY (bezlaktozowa, bezglutenowa, 
wegańska) – 50 PLN

CENA NIE OBEJMUJE:
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne 

na miejscu)
 Wyjazdy w 2019
 – Osoby urodzone po roku 2003 – 35 GBP
 – w roku 2003 i wcześniej – 55 GBP
 Wyjazdy w 2020 
 – Osoby urodzone po roku 2004 – 40 GBP 
 – w roku 2004 i wcześniej – 60 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

TANIA 
WYCIECZKA SZKOLNA 

LONDYN 
TA0-e
Rodziny brytyjskie 
6 dni
11–18 lat

Wybór prezentowanego poniżej programu daje 
możliwość zobaczenia jednej z popularniejszych 
stolic europejskich. Podczas wyjazdu uczestnicy 
mają możliwość sprawdzenia swoich umiejęt-
ności językowych w sytuacjach codziennych. 

PROGRAM JĘZYKOWY: 
• realizacja zadań i ćwiczeń językowych 

podczas zwiedzania – zeszyt ćwiczeń
• zakwaterowanie u rodzin brytyjskich
Wymagania językowe wobec uczestników: zna-
jomość języka angielskiego co najmniej w stop-
niu podstawowym.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest 
z grupą. 
2 DZIEŃ  LONDYN
Przeprawa promowa, przejazd do Londynu. 
Tower Bridge, przejście obok Tower of Lon-
don, spacer północnym brzegiem Tamizy obok 
The Monument i St Paul’s Cathedral, Mille-
nium Bridge, Tate Modern, przejście obok The 
Shakespeare’s Globe.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunika-
cją miejską.
3 DZIEŃ  LONDYN 
Spacer po Westminsterze, przejście obok Opa-
ctwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big 
Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. 
Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Nauki, 
przejazd autokarem obok Harrods’a – najsłyn-
niejszego londyńskiego domu towarowego.
4 DZIEŃ  LONDYN
Oxford Street, Regent Street, Piccadilly Circus, 
Plac Trafalgar. Muzeum Brytyjskie, Galeria Na-
rodowa.
5 DZIEŃ  LONDYN
London Eye, rejs statkiem po Tamizie, przejście 
obok klipra herbacianego Cu  y Sark, Muzeum 
Morskie, spacer po Parku Królewskim w Green-
wich. Wyjazd z Londynu około godziny 16.00.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją 
miejską.
6 DZIEŃ  Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.

* Istnieje możliwość dodania do programu zwiedzania Muzeum 
Figur Woskowych Madame Tussaud’s – atrakcja dostępna za 
dodatkową dopłatą w GBP. Dodatkowy punkt w programie 
musi zostać zaakceptowany przez całą grupę (lub dwie pod-
grupy w przypadku grup łączonych). Informacja o dopłacie za 
wymieniony obiekt dostępna jest w biurach ATAS.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane 
przez naszego partnera w Wielkiej Brytanii. 
Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach 
Londynu, w pokojach 2–5-osobowych. Kwate-
rujemy u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych 
kulturowo i etnicznie.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymu-
ją następujące posiłki: 
• śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, 

sok, herbata
• lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, 

napój (lunch wydawany jest w formie 
suchego prowiantu)

• obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, 
herbata.

WAŻNE INFORMACJE:
• bagaż – dozwolone jest zabranie jednej 

sztuki bagażu głównego o maksymalnych 
wymiarach 65x40x25 cm oraz jednej 
sztuki bagażu podręcznego. Przekroczenie 
limitu rozmiaru bagażu może wiązać się 
z koniecznością dopłaty w Londynie 10 GBP 
za dodatkowy transport do rodziny

• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 
50 PLN na posiłki na trasie przejazdu

• liczba miejsc dla dorosłych uczestników 
ograniczona

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.
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INFORMACJE 
O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę) 
Liczba 
uczestników 
+ nauczycieli

48–50 
+ 4

44–47 
+ 4

39–43 
+ 3

TANIEJ
listopad, 
grudzień, 
styczeń, 
luty

1100 1140 1160

OPTYMALNIE
wrzesień, 
październik, 
marzec, 
do 19 kwietnia

1150 1190 1210

CIEPLEJ
od 20 kwietnia, 
maj, 
czerwiec

1250 1290 1310

 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• przeprawa promowa
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 

3 obiadokolacje
• zeszyt ćwiczeń 
• opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, 
bagaż 200 EUR 

• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

 WARSZTATY JĘZYKOWE

LONDYN 
TA0

 
6 dni
11–18 lat
Rodziny brytyjskie 

Londyn – malowniczo położony nad Tamizą, jest jedną z najbardziej pożądanych destynacji na 
świecie. Stolica Wielkiej Brytanii co roku przyciąga miliony turystów. Tower of London, Big Ben, 
Gmachy Parlamentu czy też Muzeum Brytyjskie to tylko niektóre z zabytków czekających na 
nasze grupy. Program obejmuje przejażdżkę słynnym diabelskim młynem – London Eye oraz 
wizytę we wspaniałym Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s. Londyn jest miastem, 
w którym nie można się nudzić! 

PROGRAM JĘZYKOWY:
• realizacja zadań i ćwiczeń językowych podczas zwiedzania – zeszyt ćwiczeń
• zakwaterowanie u rodzin brytyjskich
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu 
podstawowym.

PROGRAM:
1 DZIEŃ 
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą.
Przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ  LONDYN
Przeprawa promowa. 
Zwiedzanie Tower of London, Tower Bridge, St Paul’s Cathedral, Millennium Bridge 
zakwaterowanie u rodzin.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ  LONDYN 
Zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, Muzeum Brytyjskie, Oxford Street, 
Regent Street, Piccadilly Circus, Plac Trafalgar. 
4 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, następnie przejazd autokarem obok 
Harrods’a – najsłynniejszego londyńskiego domu towarowego.
5 DZIEŃ  LONDYN
London Eye, rejs statkiem po Tamizie, przejście obok klipra herbacianego Cu  y Sark, Muzeum 
Morskiego, 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.
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
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DOPŁATY: 
• DOROSŁY UCZESTNIK (>19 lat) – 100 PLN 

+ 125 GBP koszty wstępów. Liczba miejsc dla 
dorosłych uczestników ograniczona.

• DOJAZD dla następujących województw: 
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego – 50 PLN 

• DIETY (bezlaktozowa, bezglutenowa, 
wegańska) – 50 PLN/wyjazd 6-dniowy, 
75 PLN/7-dniowy

DODATKOWE OPŁATY:
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne 

na miejscu)
 Wyjazdy w 2019
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 80 GBP 
  –  Osoby urodzone w roku 2003 i wcześniej 

– 100 GBP 
 Wyjazdy w 2020 
  –  Osoby urodzone po roku 2004 – 85 GBP
  –  Osoby urodzone w roku 2004 i wcześniej 

– 105 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do 
poznania zwyczajów panujących w Anglii. Ro-
dziny są sprawdzone i starannie dobrane przez 
naszego partnera w Wielkiej Brytanii. Uczest-
nicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. 
Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżni-
cowanych kulturowo i etnicznie. Uczestnicy 
zakwaterowani są w pokojach 2–5-osobowych, 
możliwe łóżka piętrowe. 
Ze względu na typ zakwaterowania i bez-
pieczeństwo uczestników nie przewidujemy 
żadnych wyjść wieczornych, szczególnie indy-
widualnych.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzy-
mują następujące posiłki:
• śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, 

sok, herbata,
• lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, 

napój (lunch w formie suchego prowiantu),
• obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, 

herbata.

WAŻNE INFORMACJE:
• bagaż – dozwolone jest zabranie 1 sztuki 

bagażu głównego o maksymalnych 
wymiarach 65x40x25 cm oraz jednej 
sztuki bagażu podręcznego. Przekroczenie 
limitu rozmiaru bagażu może wiązać się 
z koniecznością dopłaty w Londynie 10 GBP 
za dodatkowy transport do rodziny

• radzimy zabrać suchy prowiant oraz 
ok. 50 PLN na posiłki na trasie przejazdu

DNI WYJAZDÓW: 
• wrzesień–luty: PONIEDZIAŁEK
• marzec –czerwiec: PONIEDZIAŁEK, PIĄTEK 
Uwaga: Liczba dostępnych miejsc w każdym 
terminie jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.

DODATKOWE OPCJE PROGRAMOWE:

Koszty wstępów 
i realizacji 
programu

ZAMIANA 3 LUB 
4 DNIA PROGRAMU

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

DODANIE 7 DNIA

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

A. Windsor i Hampton Court 
W programie: 
spacer po Windsorze, zwie-
dzanie Zamku Windsor prze-
jazd autokarem do Hampton 
Court, następnie zwiedzanie 
ogrodów i pałacu.

do 15 lat 
25 GBP

70 PLN 220 PLN16 lat i powyżej 
30 GBP

powyżej 19 lat 
40 GBP

B. Brighton
W programie: 
spacer po molo, zwiedzanie 
Pawilonu Królewskiego 
i panorama wybrzeża z wieży 
widokowej Bri  sh Airways 
i360

do 15 lat 
20 GBP

70 PLN 220 PLN16 lat i powyżej 
25 GBP

powyżej 19 lat 
30 GBP

C. Oxford
W programie: 
spacer po mieście, przejście 
przez High Street, obok Christ 
Church College, St John’s 
College, ogrodów, Biblioteki 
Bodleian, Teatru Sheldonian 

bez dopłat 70 PLN 220 PLN
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INFORMACJE 
O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę) 
Liczba 
uczestników 
+ nauczycieli

48–50 
+ 4

44–47 
+ 4

39–43 
+ 3

TANIEJ
listopad, 
grudzień, 
styczeń, 
luty

1170 1210 1230 

OPTYMALNIE
wrzesień, 
październik, 
marzec, 
do 19 kwietnia

1270 1310 1330 

CIEPLEJ
od 20 kwietnia, 
maj, 
czerwiec

1370 1410 1430

 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• przeprawa promowa
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 

3 obiadokolacje
• zeszyt ćwiczeń 
• opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, 
bagaż 200 EUR 

• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

 WARSZTATY JĘZYKOWE

LONDYN
maksymalnie językowy 
TAC

 
6 dni
11–18 lat
Rodziny brytyjskie 

Londyn – stolica Wielkiej Brytanii, miasto nieskończonych możliwości. Jest też idealnym miej-
scem na efektywną naukę języka angielskiego. Program warsztatów obejmuje lekcje muzeal-
ne, które odbywają się w tajemniczym Tower of London oraz przepięknej Galerii Narodowej. 
W trakcie wyjazdu na uczestników czekają takie atrakcje jak wizyta z anglojęzycznym przewod-
nikiem w The Shakespeare’s Globe, przejażdżka słynnym diabelskim młynem – London Eye czy 
też rejs statkiem po Tamizie podczas którego uczestnicy będą mieli okazję podziwiać widoki 
znane z londyńskich pocztówek. 

PROGRAM JĘZYKOWY:
• realizacja zadań i ćwiczeń językowych podczas zwiedzania – zeszyt ćwiczeń
• udział w lekcjach muzealnych, które prowadzone są w języku angielskim przez miejscowych 

przewodników
• zajęcia językowe z na  ve speakerami w klasach
• zakwaterowanie u rodzin brytyjskich
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka angielskiego co najmniej w stop-
niu podstawowym.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą.
Przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ  LONDYN
Przeprawa promowa. 
Tower Bridge, Doki św. Katarzyny, lekcja muzealna w języku angielskim w Tower of London, 
spacer przez The City – jedną z ekonomicznych stolic świata, obok St Paul’s Cathedral, Mille-
nium Bridge.
Zakwaterowanie. 
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.
3 DZIEŃ  LONDYN 
Panorama miasta z London Eye, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, 
Big Bena, Parku św. Jakuba, Pałacu Buckingham, Piccadilly Circus. 
Zajęcia w klasach z na  ve speakers. 
4 DZIEŃ  LONDYN
Lekcja muzealna w języku angielskim w Galerii Narodowej, plac Trafalgar, Picadilly Circus. 
Zajęcia w klasach z na  ve speakers. 
5 DZIEŃ  LONDYN
Teatr Szekspirowski The Globe z przewodnikiem anglojęzycznym, rejs statkiem po Tamizie, 
spacer po parku w Greenwich, obok Południka „0” i Królewskiego Obserwatorium. Wyjazd 
z Londynu w godzinach popołudniowych. 
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.
Przeprawa promowa.
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
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DOPŁATY: 
• DOROSŁY UCZESTNIK (>19 lat) – 100 PLN 

+ 110 GBP koszty wstępów. Liczba miejsc dla 
dorosłych uczestników ograniczona.

• DOJAZD dla następujących województw: 
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego – 50 PLN 

• DIETY (bezlaktozowa, bezglutenowa, 
wegańska) – 50 PLN/wyjazd 6-dniowy, 
75 PLN/7-dniowy

DODATKOWE OPŁATY:
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne 

na miejscu)
 Wyjazdy w 2019
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 75 GBP 
  –  Osoby urodzone w roku 2003 i wcześniej 

– 100 GBP 
 Wyjazdy w 2020 
  –  Osoby urodzone po roku 2004 – 80 GBP
  –  Osoby urodzone w roku 2004 i wcześniej 

– 105 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do 
poznania zwyczajów panujących w Anglii. Ro-
dziny są sprawdzone i starannie dobrane przez 
naszego partnera w Wielkiej Brytanii. Uczest-
nicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. 
Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżni-
cowanych kulturowo i etnicznie. Uczestnicy 
zakwaterowani są w pokojach 2–5-osobowych, 
możliwe łóżka piętrowe. 
Ze względu na typ zakwaterowania i bez-
pieczeństwo uczestników nie przewidujemy 
żadnych wyjść wieczornych, szczególnie indy-
widualnych.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzy-
mują następujące posiłki:
• śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, 

sok, herbata, 
• lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, 

napój (lunch w formie suchego prowiantu),
• obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, 

herbata.

WAŻNE INFORMACJE:
• bagaż – dozwolone jest zabranie 1 sztuki 

bagażu głównego o maksymalnych 
wymiarach 65x40x25 cm oraz jednej 
sztuki bagażu podręcznego. Przekroczenie 
limitu rozmiaru bagażu może wiązać się 
z koniecznością dopłaty w Londynie 10 GBP 
za dodatkowy transport do rodziny

• radzimy zabrać suchy prowiant oraz 
ok. 50 PLN na posiłki na trasie przejazdu

DNI WYJAZDÓW: 
• wrzesień–luty: PONIEDZIAŁEK
• marzec –czerwiec: PONIEDZIAŁEK, PIĄTEK 
Uwaga: Liczba dostępnych miejsc w każdym 
terminie jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.

DODATKOWE OPCJE PROGRAMOWE:

Koszty wstępów 
i realizacji 
programu

DODANIE 7 DNIA

Dopłata 
do ceny warsztatów językowych / osobę

A. Oxford 
W programie: 
spacer po mieście z prze-
wodnikiem anglojęzycz-
nym, przejście przez High 
Street, obok Christ Church 
College, St John’s College, 
ogrodów, biblioteki Bodleian, 
teatru Sheldonian, Trinity 
College, wejście do jednego 
z college’ów. 

do 15 lat 
20 GBP

220 PLN

16 lat i powyżej 
20 GBP

powyżej 19 lat 
20 GBP

B. Londyn + TEATR
W programie: 
Muzeum Brytyjskie, Oxford 
Street, Soho i Covent Garden, 
wyjście do teatru na musical 
lub lekką sztukę w języku 
angielskim 

do 15 lat 
30 GBP

220 PLN16 lat i powyżej 
30 GBP

powyżej 19 lat 
30 GBP

C. Londyn + zajęcia w klasach 
W programie: 
Muzeum Historii Natural-
nej, Muzeum Nauki, zajęcia 
w klasach z na  ve speakers 
(2 x 2 godziny lekcyjne) 

bez dopłat

220 PLNbez dopłat

bez dopłat
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INFORMACJE 
O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę) 
Liczba 
uczestników 
+ nauczycieli

48–50 
+ 4

44–47 
+ 4

39–43 
+ 3

TANIEJ
listopad, 
grudzień, 
styczeń, 
luty

1490 1530 1550

OPTYMALNIE
wrzesień, 
październik, 
marzec, 
do 19 kwietnia

1540 1580 1600

CIEPLEJ
od 20 kwietnia, 
maj, 
czerwiec

1590 1630 1650

 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• przeprawa promowa
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 

3 obiadokolacje
• zeszyt ćwiczeń 
• opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, 
bagaż 200 EUR 

• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

 WARSZTATY JĘZYKOWE

LONDYN 
w hostelu
TA10

 
6 dni
11–18 lat
Hostel 

Londyn – miasto w którym wielokulturowość i nowoczesność łączą się z brytyjskimi tradycjami. 
Jedna z najbardziej popularnych destynacji turystycznych Wielkiej Brytanii. Program warszta-
tów obejmuje najbardziej charakterystyczne miejsca miasta: Tower of London, London Eye, 
Tower Bridge oraz wizyty w znanych ze swoich bogatych zbiorów muzeach.

PROGRAM JĘZYKOWY: 
• realizacja zadań i ćwiczeń językowych podczas zwiedzania – zeszyt ćwiczeń
• zwiedzanie The Shakespeare’s Globe z przewodnikiem anglojęzycznym
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu 
podstawowym.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą.
Przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ  LONDYN
Przeprawa promowa. 
Zwiedzanie The Shakespeare’s Globe z przewodnikiem anglojęzycznym, Millenium Bridge, przej-
ście obok St Paul’s Cathedral, The Monument, zwiedzanie Tower of London, Tower Bridge
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
Zakwaterowanie.
3 DZIEŃ  LONDYN 
Spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, 
Parku św. Jakuba, Pałacu Buckingham. Zwiedzanie: Muzeum Brytyjskiego, Muzeum Figur Wosko-
wych Madame Tussaud’s.
4 DZIEŃ  LONDYN
Muzeum Historii Naturalnej lub Muzeum Nauki, Oxford Street, Piccadilly Circus, zakupy w M&M’s 
World, Leicester Square, Plac Trafalgar, Galeria Narodowa.
5 DZIEŃ  LONDYN
Przejście przez Borough Market, obok repliki okrętu Golden Hind, zwiedzanie Tate Modern, prze-
jażdżka London Eye.
Wyjazd z Londynu około godziny 16.00.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
Przeprawa promowa.
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
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DOPŁATY: 
• DOROSŁY UCZESTNIK (>19 lat) – 200 PLN 

+ 115 GBP koszty wstępów. Liczba miejsc dla 
dorosłych uczestników ograniczona.

• DOJAZD dla następujących województw: 
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego – 50 PLN 

DODATKOWE OPŁATY:
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne 

na miejscu)
 Wyjazdy w 2019
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 75 GBP 
  –  Osoby urodzone w roku 2003 i wcześniej 

– 100 GBP 
 Wyjazdy w 2020 
  –  Osoby urodzone po roku 2004 – 80 GBP
  –  Osoby urodzone w roku 2004 i wcześniej 

– 105 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie w hostelu w Londynie. Pokoje 
wieloosobowe z piętrowymi łóżkami, łazienki 
mogą znajdować się na korytarzu. 
Wyżywienie: 
• śniadania (płatki na mleku, tosty z dżemem, 

sok, herbata),
• pakowane lunche (2 kanapki, owoc, batonik, 

chipsy, napój),
• obiadokolacje (jednodaniowy ciepły posiłek, 

woda).

WAŻNE INFORMACJE:
• bagaż – dozwolone jest zabranie 1 sztuki 

bagażu głównego o maksymalnych 
wymiarach 65x40x25 cm oraz jednej sztuki 
bagażu podręcznego 

• radzimy zabrać suchy prowiant oraz 
ok. 50 PLN na posiłki na trasie przejazdu

TERMINY WYJAZDÓW: 
• 21 – 26.10
• 02 – 07.12
• 02 – 07.03
• 03 – 08.04
• 20 – 25.04
• 01 – 06.05
• 08 – 13.05
• 15 – 20.05
• 22 – 27.05
• 01 – 06.06
Uwaga: Liczba dostępnych miejsc w każdym 
terminie jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.

DODATKOWE OPCJE PROGRAMOWE:

Koszty wstępów 
i realizacji 
programu

ZAMIANA 3 LUB 
4 DNIA PROGRAMU

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

DODANIE 7 DNIA
(możliwe wyłącznie 
po potwierdzeniu 

dostępności hostelu)
Dopłata 

do ceny warsztatów 
językowych / osobę

A. Windsor i Hampton Court 
W programie: 
spacer po Windorze, zwiedza-
nie Zamku Windsor, przejazd 
autokarem do Hampton 
Court, następnie zwiedzanie 
ogrodów i pałacu.

do 15 lat 
25 GBP

70 PLN 250 PLN16 lat i powyżej 
30 GBP

powyżej 19 lat 
40 GBP

B. Brighton
W programie: 
spacer po molo, zwiedzanie 
Pawilonu Królewskiego 
i panorama wybrzeża z wieży 
widokowej Bri  sh Airways 
i360.

do 15 lat 
20 GBP

70 PLN 250 PLN
16 lat i powyżej 

25 GBP

powyżej 19 lat 
30 GBP

C. Cambridge
W programie: 
spacer z przewodnikiem 
anglojęzycznym po miastecz-
ku 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.

do 15 lat 
15 GBP

70 PLN 250 PLN
16 lat i powyżej 

15 GBP

powyżej 19 lat 
15 GBP
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INFORMACJE 
O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę) 
Liczba 
uczestników 
+ nauczycieli

48–50 
+ 4

44–47 
+ 4

39–43 
+ 3

TANIEJ
listopad, 
grudzień, 
styczeń, 
luty

1140 1180 1200

OPTYMALNIE
wrzesień, 
październik, 
marzec, 
do 19 kwietnia

1190 1230 1250

CIEPLEJ
od 20 kwietnia, 
maj, 
czerwiec

1290 1330 1350

 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• przeprawa promowa
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 

3 obiadokolacje
• zeszyt ćwiczeń 
• opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, 
bagaż 200 EUR 

• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

 WARSZTATY JĘZYKOWE

LONDYN, CAMBRIDGE, 
CANTERBURY 
TA2

 
6 dni
11–18 lat
Rodziny brytyjskie 

Londyn – absolutne #mustsee podczas wizyty w Wielkiej Brytanii. Miasto, w którym historia 
spotyka się z technologią, zachwycające różnorodnością atrakcji. Program zwiedzania obej-
muje wizytę w jednej z piękniejszych katedr brytyjskich w Canterbury, gdzie uczestnicy będą 
mieć okazję odkryć magię średniowiecznej Anglii. W programie warsztatów przewidziane jest 
również zwiedzanie słynnego Cambridge, które niepowtarzalny charakter zawdzięcza jednemu 
z najstarszych na świecie uniwersytetów.

PROGRAM JĘZYKOWY: 
• realizacja zadań i ćwiczeń językowych podczas zwiedzania – zeszyt ćwiczeń
• zwiedzanie katedry w Canterbury z audio-przewodnikiem w języku angielskim
• zakwaterowanie u rodzin brytyjskich
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka angielskiego co najmniej w stop-
niu podstawowym.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą. 
Przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ  LONDYN
Przeprawa promowa. 
Spacer po Westminsterze, przejście obok Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Opactwa West-
minster, spacer przez Park św. Jakuba do Pałacu Buckingham, The Mall, Plac Trafalgar, Covent 
Garden, Leicester Square, Piccadilly Circus
Zakwaterowanie u rodzin.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ  LEEDS CASTLE, CANTERBURY 
Leeds Castle: zwiedzanie zamku, ogrodu, labiryntu, ptaszarni, przejazd do Canterbury: spacer 
po jednym z najstarszych miast Anglii, zwiedzanie Katedry Canterbury – najważniejszej świą-
tyni kościoła anglikańskiego, powrót do Londynu 
4 DZIEŃ  CAMBRIDGE, LONDYN
Cambridge: spacer po miasteczku uniwersyteckim, przejście przez Silver Street z widokiem 
na Most Matematyczny, King’s Parade obok King’s College, Senate House – miejsca wręcza-
nia dyplomów, Trinity College, St John’s College i Round Church. Poznanie zasad studiowania 
w Cambridge i możliwości podjęcia tam nauki, powrót do Londynu 
Londyn: zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s. 
5 DZIEŃ  LONDYN
London Eye, panorama Londynu, rejs statkiem do Greenwich, spacer po parku w Greenwich 
obok Muzeum Morskiego, Południka „0” i Królewskiego Obserwatorium 
Wyjazd z Londynu około godziny 16.00
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
Przeprawa promowa
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
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DOPŁATY: 
• DOROSŁY UCZESTNIK (>19 lat) – 100 PLN 

+ 125 GBP koszty wstępów. Liczba miejsc dla 
dorosłych uczestników ograniczona.

• DOJAZD dla następujących województw: 
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego – 50 PLN 

• DIETY (bezlaktozowa, bezglutenowa, 
wegańska) – 50 PLN/wyjazd 6-dniowy, 
75 PLN/7-dniowy

DODATKOWE OPŁATY:
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne 

na miejscu)
 Wyjazdy w 2019
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 85 GBP 
  –  Osoby urodzone w roku 2003 i wcześniej 

– 105 GBP 
 Wyjazdy w 2020 
  –  Osoby urodzone po roku 2004 – 90 GBP
  –  Osoby urodzone w roku 2004 i wcześniej 

– 110 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do 
poznania zwyczajów panujących w Anglii. Ro-
dziny są sprawdzone i starannie dobrane przez 
naszego partnera w Wielkiej Brytanii. Uczest-
nicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. 
Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżni-
cowanych kulturowo i etnicznie. Uczestnicy 
zakwaterowani są w pokojach 2–5-osobowych, 
możliwe łóżka piętrowe. 
Ze względu na typ zakwaterowania i bez-
pieczeństwo uczestników nie przewidujemy 
żadnych wyjść wieczornych, szczególnie indy-
widualnych.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzy-
mują następujące posiłki:
• śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, 

sok, herbata,
• lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, 

napój (lunch w formie suchego prowiantu),
• obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, 

herbata. 

WAŻNE INFORMACJE:
• bagaż – dozwolone jest zabranie 1 sztuki 

bagażu głównego o maksymalnych 
wymiarach 65x40x25 cm oraz jednej 
sztuki bagażu podręcznego. Przekroczenie 
limitu rozmiaru bagażu może wiązać się 
z koniecznością dopłaty w Londynie 10 GBP 
za dodatkowy transport do rodziny

• radzimy zabrać suchy prowiant oraz 
ok. 50 PLN na posiłki na trasie przejazdu

DNI WYJAZDÓW: 
• wrzesień–luty: PONIEDZIAŁEK
• marzec –czerwiec: PONIEDZIAŁEK, PIĄTEK 
Uwaga: Liczba dostępnych miejsc w każdym 
terminie jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.

DODATKOWE OPCJE PROGRAMOWE:

Koszty wstępów 
i realizacji 
programu

ZAMIANA 3 LUB 
4 DNIA PROGRAMU

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

DODANIE 7 DNIA

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

A. Windsor i Hampton Court 
W programie: 
spacer po Windorze, zwiedza-
nie Windsor Castle, przejazd 
autokarem do Hampton 
Court, następnie zwiedzanie 
ogrodów i pałacu.

do 15 lat 
25 GBP

0 PLN 220 PLN16 lat i powyżej 
30 GBP

powyżej 19 lat 
40 GBP

B. Brighton
W programie: 
spacer po molo, zwiedzanie 
Pawilonu Królewskiego 
i panorama wybrzeża z wieży 
widokowej Bri  sh Airways 
i360.

do 15 lat 
20 GBP

0 PLN 220 PLN16 lat i powyżej 
25 GBP

powyżej 19 lat 
30 GBP

C. Oxford
W programie: 
spacer po mieście, przejście 
przez High Street, obok Christ 
Church College, St John’s 
College, ogrodów, Biblioteki 
Bodleian, Teatru Sheldonian.

bez dopłat

0 PLN 220 PLNbez dopłat

bez dopłat
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INFORMACJE 
O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę) 
Liczba 
uczestników 
+ nauczycieli

48–50 
+ 4

44–47 
+ 4

39–43 
+ 3

TANIEJ
listopad, 
grudzień, 
styczeń, 
luty

1130 1170 1190

OPTYMALNIE
wrzesień, 
październik, 
marzec, 
do 19 kwietnia

1220 1260 1280

CIEPLEJ
od 20 kwietnia, 
maj, 
czerwiec

1320 1360 1380

 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• przeprawa promowa
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 

3 obiadokolacje
• zeszyt ćwiczeń 
• opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, 
bagaż 200 EUR 

• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

 WARSZTATY JĘZYKOWE

LONDYN 
śladami Harry’ego Po  era
TA4

 
6 dni
11–18 lat
Rodziny brytyjskie 

Magiczny Londyn i Oxford śladami Harry’ego Po  era to program łączący piękno oraz bogactwo kul-
turowe Londynu, przenoszący jednocześnie uczestników w zaczarowany świat J.K.Rowling. W lon-
dyńskim świecie mugoli na uczestników warsztatów czeka między innymi The Muggle Tour oraz 
peron Peron 9 ¾. Czas na moment nauki w Hogwarcie – jednodniowy wyjazd do Oxfordu, gdzie 
uczestnicy odwiedzą Christ Church College – majestatyczny budynek fi lmowej Wielkiej Sali. 

PROGRAM JĘZYKOWY: 
• realizacja zadań i ćwiczeń językowych podczas zwiedzania – zeszyt ćwiczeń
• Muggle Tour – spacer z anglojęzycznym przewodnikiem
• zakwaterowanie u rodzin brytyjskich
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka angielskiego co najmniej w stop-
niu podstawowym.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą.
Przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ  LONDYN
Przeprawa promowa. 
The Muggle Tour* – spacer z przewodnikiem anglojęzycznym śladami Harry’ego Po  era – 
m.in. Leadenhall Market, czyli fi lmowa ulica Pokątna, Ministerstwo Magii, Grimmauld Place 
i wiele innych, Leicester Square, Trafalgar Square, zwiedzanie Tower of London. Zakwatero-
wanie u rodzin.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ  OXFORD 
Spacer po mieście z uwzględnieniem miejsc ukazanych w fi lmie, przejście przez High Street, wej-
ście do Christ Church College** – fi lmowej jadalni z Harry’ego Po  era, przejście obok St John’s 
College – szkoły, w której studiował Tony Blair, ogrodów, teatru Sheldonian – miejsca wręczania 
dyplomów, wejście do biblioteki Bodleian znanej z fi lmów o przygodach czarodzieja. 
4 DZIEŃ  LONDYN
Zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Nauki. Przejazd obok domu towarowego 
Harrods, spacer po Soho i Covent Garden, zwiedzanie Galerii Narodowej. 
5 DZIEŃ  LONDYN
Znany fanom Harry’ego Po  era Peron 9 ¾, spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa 
Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku św. Jakuba, Pałacu Buckingham.
Wyjazd z Londynu około godziny 16.00.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
Przeprawa promowa.
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.
* Trasa może obejmować przejazd metrem. Trasa i punkty zwiedzania zależne od przewodnika. 

** Wejście uzależnione od dostępności obiektu. 
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
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DOPŁATY: 
• DOROSŁY UCZESTNIK (>19 lat) – 100 PLN 

+ 80 GBP koszty wstępów. Liczba miejsc dla 
dorosłych uczestników ograniczona.

• DOJAZD dla następujących województw: 
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego – 50 PLN 

• DIETY (bezlaktozowa, bezglutenowa, 
wegańska) – 50 PLN/wyjazd 6-dniowy, 
75 PLN/7-dniowy

DODATKOWE OPŁATY:
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne 

na miejscu)
 Wyjazdy w 2019
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 50 GBP 
  –  Osoby urodzone w roku 2003 i wcześniej 

– 70 GBP 
 Wyjazdy w 2020 
  –  Osoby urodzone po roku 2004 – 55 GBP
  –  Osoby urodzone w roku 2004 i wcześniej 

– 75 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do 
poznania zwyczajów panujących w Anglii. Ro-
dziny są sprawdzone i starannie dobrane przez 
naszego partnera w Wielkiej Brytanii. Uczest-
nicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. 
Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżni-
cowanych kulturowo i etnicznie. Uczestnicy 
zakwaterowani są w pokojach 2–5-osobowych, 
możliwe łóżka piętrowe. 
Ze względu na typ zakwaterowania i bez-
pieczeństwo uczestników nie przewidujemy 
żadnych wyjść wieczornych, szczególnie indy-
widualnych.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzy-
mują następujące posiłki:
• śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, 

sok, herbata
• lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, 

napój (lunch w formie suchego prowiantu)
• obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, 

herbata. 

WAŻNE INFORMACJE:
• bagaż – dozwolone jest zabranie 1 sztuki 

bagażu głównego o maksymalnych 
wymiarach 65x40x25 cm oraz jednej 
sztuki bagażu podręcznego. Przekroczenie 
limitu rozmiaru bagażu może wiązać się 
z koniecznością dopłaty w Londynie 10 GBP 
za dodatkowy transport do rodziny

• radzimy zabrać suchy prowiant oraz 
ok. 50 PLN na posiłki na trasie przejazdu

DNI WYJAZDÓW: 
• wrzesień–luty: PONIEDZIAŁEK
• marzec –czerwiec: PONIEDZIAŁEK, PIĄTEK 
Uwaga: Liczba dostępnych miejsc w każdym 
terminie jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.

DODATKOWE OPCJE PROGRAMOWE:

Koszty wstępów 
i realizacji 
programu

ZAMIANA 3 LUB 
4 DNIA PROGRAMU

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

DODANIE 7 DNIA

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

A. Windsor i Hampton Court 
W programie: 
spacer po Windorze, zwiedza-
nie Windsor Castle, przejazd 
autokarem do Hampton 
Court, następnie zwiedzanie 
ogrodów i pałacu.

do 15 lat 
25 GBP

70 PLN 250 PLN16 lat i powyżej 
30 GBP

powyżej 19 lat 
40 GBP

B. Bath
W programie: 
zwiedzanie Muzeum Term 
Rzymskich, wejście do 
Opactwa Bath, zwiedzanie 
Muzeum Kos  umów i Mody, 
spacer po miasteczku

do 15 lat 
20 GBP

70 PLN 220 PLN16 lat i powyżej 
25 GBP

powyżej 19 lat 
30 GBP

C. Londyn i Studio Warner 
Bros
W programie: 
Warner Bros studio w którym
kręcono fi lmy o przygodach 
Harry’ego Po  era i Muzeum 
Brytyjskie. 
Uwaga! Opcja „C” możliwa 
jest wyłącznie w wybranych 
terminach podanych na stro-
nie ATAS. Dostępne terminy 
będą ulegać zmianie. Nie ma 
możliwości wybrania opcji „C” 
w innych terminach. 

do 15 lat 
35 GBP

100 PLN 250 PLN

16 lat i powyżej 
45 GBP

powyżej 19 lat 
45 GBP
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INFORMACJE 
O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę) 
Liczba 
uczestników 
+ nauczycieli

48–50 
+ 4

44–47 
+ 4

39–43 
+ 3

TANIEJ
luty 1290 1330 1350

OPTYMALNIE
marzec 1330 1370 1390

CIEPLEJ
od 20 kwietnia, 
maj

1390 1430 1450
 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• przeprawa promowa
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Oxfordzie
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 

3 obiadokolacje
• zeszyt ćwiczeń 
• opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, 
bagaż 200 EUR 

• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

 WARSZTATY JĘZYKOWE

LONDYN, STRATFORD, 
STONEHENGE 
TAX

 
6 dni
11–18 lat
Rodziny brytyjskie Oxford 

Miasta Anglii to doskonała alternatywa dla programów londyńskich, która umożliwia zwiedza-
nie przepięknych, malowniczych i bogatych w historię miast. Wizyta w miasteczku, w którym 
żył i tworzył jeden z najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej, powszechnie znany i koja-
rzony na całym świecie William Shakespeare, zwiedzanie Zamku Warwick oraz najsłynniejszej 
w Europie megalitycznej budowli przeniesie uczestników wyjazdu w inny wymiar czasu. 

PROGRAM JĘZYKOWY: 
• realizacja zadań i ćwiczeń językowych podczas zwiedzania – zeszyt ćwiczeń
• zwiedzanie Oxfordu z anglojęzycznym przewodnikiem
• zwiedzanie z przewodnikiem anglojęzycznym The Shakespeare’s Globe
• zakwaterowanie u rodzin brytyjskich
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka angielskiego co najmniej w stop-
niu podstawowym.

PROGRAM:
1 DZIEŃ 
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą.
Przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ  OXFORD
Przeprawa promowa. 
Spacer po mieście z przewodnikiem anglojęzycznym, przejście przez High Street, obok Christ 
Church College, St John’s College, ogrodów, Biblioteki Bodleian, Teatru Sheldonian, Trinity 
College, wejście do college’u, zakwaterowanie.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się pieszo lub środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ  WARWICK CASTLE/ STRATFORD UPON AVON
Przejazd do Warwick – zwiedzanie zamku, przejazd do Stra  ord Upon Avon
Stra  ord Upon Avon – spacer po mieście, zwiedzanie Domu Shakespeare’a, Domu Anne Ha-
thaway, wejście do Kościoła Świętej Trójcy, w którym został pochowany Shakespeare, powrót 
do Oxfordu.
4 DZIEŃ  STONEHENGE/ SALISBURY
Przejazd do Stonehenge – zwiedzanie najsłynniejszej w Europie budowli megalitycznej, 
przejazd do Salisbury.
Salisbury – zwiedzanie miasteczka i katedry, powrót do Oxfordu.
5 DZIEŃ  LONDYN
Przejazd do Londynu
Spacer obok Katedry św. Pawła, Most Millenijny, wejście do Tate Modern, zwiedzanie z prze-
wodnikiem anglojęzycznym The Shakespeare’s Globe, spacer południowym brzegiem Tamizy 
obok repliki okrętu Golden Hind, krążownika HMS Belfast, przejście przez Tower Bridge, zwie-
dzanie Tower of London, przejazd Docklands Light Railway do Greenwich, spacer po miastecz-
ku, ciepły posiłek przed wyjazdem, wyjazd z Londynu ok. godz. 19, 20.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się pieszo lub środkami komunikacji miejskiej.
Przeprawa promowa. 
6 DZIEŃ 
Przyjazd do Polski.
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
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DOPŁATY: 
• DOROSŁY UCZESTNIK (>19 lat) – 200 PLN 

+ 140 GBP koszty wstępów. Liczba miejsc dla 
dorosłych uczestników ograniczona.

• DOJAZD dla następujących województw: 
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego – 50 PLN 

• DIETY (bezlaktozowa, bezglutenowa, 
wegańska) – 50 PLN/wyjazd 6-dniowy, 
75 PLN/7-dniowy

DODATKOWE OPŁATY:
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne 

na miejscu)
 Wyjazdy w 2019
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 90 GBP 
  –  Osoby urodzone w roku 2003 i wcześniej 

– 120 GBP 
 Wyjazdy w 2020 
  –  Osoby urodzone po roku 2004 – 95 GBP
  –  Osoby urodzone w roku 2004 i wcześniej 

– 125 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do 
poznania zwyczajów panujących w Anglii. Ro-
dziny są sprawdzone i starannie dobrane przez 
naszego partnera w Wielkiej Brytanii. Kwateru-
jemy u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych 
kulturowo i etnicznie. Uczestnicy są zakwatero-
wani w samym Oxfordzie i na jego przedmieś-
ciach. Uczestnicy zakwaterowani są w pokojach 
2–5-osobowych, możliwe łóżka piętrowe. 
Ze względu na typ zakwaterowania i bez-
pieczeństwo uczestników nie przewidujemy 
żadnych wyjść wieczornych, szczególnie indy-
widualnych.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzy-
mują następujące posiłki:
• śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, 

sok, herbata
• lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, 

napój (lunch w formie suchego prowiantu)
• obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, 

herbata. 

WAŻNE INFORMACJE:
• bagaż – dozwolone jest zabranie 1 sztuki 

bagażu głównego o maksymalnych 
wymiarach 65x40x25 cm oraz jednej 
sztuki bagażu podręcznego. Przekroczenie 
limitu rozmiaru bagażu może wiązać się 
z koniecznością dopłaty w Londynie 10 GBP 
za dodatkowy transport do rodziny

• radzimy zabrać suchy prowiant oraz 
ok. 50 PLN na posiłki na trasie przejazdu

DNI WYJAZDÓW: 
• 03 – 08.02.2020
• 24 – 29.02.2020
• 09 – 14.03.2020
• 25 – 30.03.2020
• 22 – 27.04.2020
• 13 – 18.05.2020
• 20 – 25.05.2020 
Uwaga: Liczba dostępnych miejsc w każdym 
terminie jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.

DODATKOWE OPCJE PROGRAMOWE:

Koszty wstępów 
i realizacji 
programu

ZAMIANA 3 LUB 
4 DNIA PROGRAMU

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

DODANIE 7 DNIA

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

A. Londyn 
W programie: 
Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussaud’s, zwiedza-
nie Muzeum Brytyjskiego, 
spacer Oxford Street, przej-
ście do Covent Garden, Plac 
Trafalgar, zwiedzanie Galerii 
Narodowej. 

do 15 lat 
25 GBP

70 PLN 250 PLN16 lat i powyżej 
25 GBP

powyżej 19 lat 
30 GBP

B. Windsor i Hampton Court
W programie: 
spacer po Windsorze, 
zwiedzanie zamku Windsor 
Castle, przejazd autokarem do 
Hampton Court, zwiedzanie 
ogrodów i pałacu.

do 15 lat 
25 GBP

70 PLN 250 PLN16 lat i powyżej 
30 GBP

powyżej 19 lat 
40 GBP

C. Bath
W programie: 
zwiedzanie Muzeum Term 
Rzymskich, wejście do 
Opactwa Bath, zwiedzanie 
Muzeum Kos  umów i Mody, 
spacer po miasteczku.

do 15 lat 
25 GBP

70 PLN 250 PLN16 lat i powyżej 
25 GBP

powyżej 19 lat 
35 GBP
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę)
Do ceny warsztatów należy doliczyć opłatę za 
transport. 
Liczba uczestników 
+ nauczycieli 20 + 2 20 + 2 Transport

samolotem
rodziny hostel

TANIEJ
listopad, grudzień, 
styczeń, luty

1190 1690 cena 
biletu 

zależna 
jest od 

terminu 
wyjazdu 

i daty 
zakupu 
biletu

OPTYMALNIE
wrzesień, 
październik, marzec, 
do 19 kwietnia

1240 1750

CIEPLEJ
od 20 kwietnia, 
maj, czerwiec

1290 1790
 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• zakwaterowanie: 4 noclegi w Londynie 

zgodnie z wybraną formą zakwaterowania 
• wyżywienie: 4 śniadania, 4 packed lunch, 

4 obiadokolacje
• zeszyt ćwiczeń, opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 

NWS – 1000 EUR), KL i CP – 10 000 EUR, 
bagaż – 200 EUR 

• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 

DOPŁATY: 
• DOROSŁY UCZESTNIK (>19 lat) – 100 PLN 

+ 185 GBP koszty wstępów (zakwaterowanie 
u rodzin) lub 200 PLN + 185 GBP (w hostelu). 
Liczba miejsc dla dorosłych ograniczona.

• DIETY (bezlaktozowa, bezglutenowa, wegań-
ska) – 75 PLN (zakwaterowanie u rodzin)

DODATKOWE OPŁATY:
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne 

na miejscu)
 Wyjazdy w 2019
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 125 GBP 
  – w roku 2003 i wcześniej – 170 GBP 
 Wyjazdy w 2020 
  –  Osoby urodzone po roku 2004 – 130 GBP
  – w roku 2004 i wcześniej – 175 GBP

 WARSZTATY JĘZYKOWE

LONDYN
samolotem 
TA13

 

5 dni
11–18 lat
Rodziny brytyjskie / hostel 

Londyn – tętniąca życiem metropolia, miasto 
możliwości. Każdego dnia warsztatów uczestni-
cy stykają się z kulturą, zabytkami oraz życiem 
codziennym Londyńczyków. Praca z zeszytami 
ćwiczeń mobilizuje do zadawania pytań w od-
wiedzanych obiektach. Program warsztatów za-
pewnia zwiedzanie popularnych muzeów oraz 
malownicze spacery wzdłuż Tamizy. 

PROGRAM JĘZYKOWY: 
• realizacja zadań i ćwiczeń językowych 

podczas zwiedzania – zeszyt ćwiczeń
• opcja zakwaterowania u rodzin brytyjskich
Wymagania językowe wobec uczestników: zna-
jomość języka angielskiego co najmniej w stop-
niu podstawowym.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka na lotnisku, przelot do Londynu, trans-
fer z lotniska komunikacją publiczną, zdepono-
wanie bagażu na jednej ze stacji. Zwiedzanie 
Londynu: przejście obok Tower od London, 
Tower Bridge, obok St Paul’s Cathedral, Millen-
nium Bridge*. Zakwaterowanie.
2 DZIEŃ  LONDYN
Zwiedzanie Londynu: spacer po Westminsterze, 
przejście obok Opactwa Westminster, Gma-
chów Parlamentu, Big Ben’a, Parku św. Jakuba, 
Pałacu Buckingham, zwiedzanie Muzeum Hi-
storii Naturalnej, Muzeum Nauki.
3 DZIEŃ  LONDYN 
Zwiedzanie Londynu: London Eye, rejs stat-
kiem po Tamizie, przejście obok klipra herba-
cianego Cu  y Sark, Muzeum Morskie, spacer 
po Parku Królewskim w Greenwich.
4 DZIEŃ  LONDYN
Londyn: zwiedzanie Muzeum Figur Wosko-
wych Madame Tussaud’s, Muzeum Brytyjskie, 
Oxford Street, Regent Street, Piccadilly Circus, 
Plac Trafalgar, Galeria Narodowa, spacer przez 
Soho, Covent Garden.
Uwaga: we wszystkie dni poruszamy się 
środkami komunikacji miejskiej.
5 DZIEŃ  LONDYN
Przejazd na lotnisko komunikacją publiczną, 
przelot do Polski.
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota 

w języku polskim.
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie. 
*Realizacja zaproponowanego programu zwiedzania 
w dniach 1 i 5 uzależniona jest od godzin przelotu z/do Polski 
oraz dostępności miejsc w rodzinach brytyjskich lub hostelu.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wy-
najęcia lokalnego busa/autokaru, na pierwszy 
i ostatni dzień wyjazdu lub na wszystkie dni po-
bytu w Londynie. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do 
poznania zwyczajów panujących w Anglii. Ro-
dziny są sprawdzone i starannie dobrane przez 
naszego partnera w Wielkiej Brytanii. Uczest-
nicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. 
Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżni-
cowanych kulturowo i etnicznie. Uczestnicy 
zakwaterowani są w pokojach 2–5-osobowych, 
możliwe łóżka piętrowe. Nie przewidujemy żad-
nych wyjść wieczornych, szczególnie indywidu-
alnych.
Zakwaterowanie w hostelu klasy turystycznej. 
Pokoje wieloosobowe, łóżka piętrowe, łazienki 
mogą znajdować się w pokoju lub na koryta-
rzach. Wyposażenie pokoi jest skromne. 
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują 
następujące posiłki: śniadania: płatki na mleku, 
tosty z dżemem, sok, herbata; lunch: 2 kanapki, 
owoc, batonik, chipsy, napój (lunch w formie su-
chego prowiantu); obiadokolacje: jednodaniowy 
ciepły posiłek, woda. 

WAŻNE INFORMACJE:
• prosimy o zabranie bagażu adekwatnego do 

wymogów wybranego przewoźnika 
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz 

ok. 50 PLN i 10 GBP na wydatki na lotnisku 

DNI WYJAZDÓW: Daty do indywidualnego 
ustalenia ze szkołą. Możliwość realizacji pro-
gramu uzależniona jest od dostępności miejsc 
noclegowych i przelotów do/z Wielkiej Brytanii. 
DOKUMENTY PODRÓŻY: Uczestnik zobowią-
zany jest do posiadania ważnego paszportu lub 
dowodu osobistego.
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę)
Do ceny warsztatów należy doliczyć opłatę za 
transport. 
Liczba uczestników 
+ nauczycieli 20 + 2 20 + 2 Transport

samolotem
rodziny hostel

TANIEJ
listopad, grudzień, 
styczeń, luty

1590 2030 cena 
biletu 

zależna 
jest od 

terminu 
wyjazdu 

i daty 
zakupu 
biletu

OPTYMALNIE
wrzesień, paź-
dziernik, marzec, 
do 19 kwietnia

1640 2090

CIEPLEJ
od 20 kwietnia, 
maj, czerwiec

1690 2130
 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• autokar lokalny pierwszego i ostatniego dnia
• zajęcia językowe w klasach z na  ve speakerami: 

3 x 2 godz. lekcyjne (każda po 45 minut)
• zakwaterowanie: 4 noclegi w Londynie 

zgodnie z wybraną formą zakwaterowania 
• wyżywienie: 4 śniadania, 4 packed lunch, 

4 obiadokolacje
• zeszyt ćwiczeń, opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, bagaż 200 EUR 
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 

DOPŁATY: 
• DOROSŁY UCZESTNIK (>19 lat) – 100 PLN 

+ 110 GBP koszty wstępów (zakwaterowanie 
u rodzin) lub 200 PLN + 110 GBP (w hostelu). 
Liczba miejsc dla dorosłych ograniczona.

• DIETY (bezlaktozowa, bezglutenowa, 
wegańska) – 75 PLN (u rodzin)

DODATKOWE OPŁATY:
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne 

na miejscu)
 Wyjazdy w 2019
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 70 GBP 
  – w roku 2003 i wcześniej – 100 GBP 
 Wyjazdy w 2020 
  –  Osoby urodzone po roku 2004 – 75 GBP
  – w roku 2004 i wcześniej – 105 GBP

 WARSZTATY JĘZYKOWE

LONDYN
z zajęciami w klasach 
TAP

 

5 dni
11–18 lat
Rodziny brytyjskie / hostel 

Jeśli chcesz przenieść się szybko do stolicy 
Wielkiej Brytanii, zrobić sobie zdjęcie z Rodzi-
ną Królewską w słynnym Madame Tussaud’s, 
zweryfi kować swoje umiejętności językowe, zo-
baczyć jak prowadzone są zajęcia przez na  ve 
speakerów, poznać tradycje i kulturę mieszkań-
ców, to jest to program dla Ciebie. 

PROGRAM JĘZYKOWY: 
• realizacja zadań i ćwiczeń językowych 

podczas zwiedzania – zeszyt ćwiczeń
• zajęcia językowe z na  ve speakerami w klasach
• opcja zakwaterowania u rodzin brytyjskich
Wymagania językowe wobec uczestników: zna-
jomość języka angielskiego co najmniej w stop-
niu podstawowym.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka na lotnisku, przelot do Londynu, trans-
fer z lotniska. Zwiedzanie Londynu: przejście 
obok Tower of London, Doki św. Katarzyny, To-
wer Bridge, Galeria Hay, Borough Market, Mil-
lennium Bridge, spacer po dzielnicy The City of 
London – jednej z ekonomicznych stolic świata, 
przejście obok St Paul’s Cathedral, Leadenhall 
Market*. Zakwaterowanie.
2 DZIEŃ  LONDYN
Zwiedzanie Londynu: spacer po Westminsterze, 
przejście obok Opactwa Westminster, Gma-
chów Parlamentu, Big Bena, Parku św. Jakuba, 
Pałacu Buckingham. Zajęcia w klasach z na  ve 
speakers.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komuni-
kacją miejską.
3 DZIEŃ  LONDYN 
Zwiedzanie Londynu: zwiedzanie Muzeum Fi-
gur Woskowych Madame Tussaud’s, Oxford 
Street. Zajęcia w klasach z na  ve speakers.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komuni-
kacją miejską.
4 DZIEŃ  LONDYN
Zwiedzanie Londynu: Plac Trafalgar, Galeria Na-
rodowa, Piccadilly Circus, London Eye, Leicester 
Square. Zajęcia w klasach z na  ve speakers.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunika-
cją miejską.

5 DZIEŃ  LONDYN
Zwiedzanie Londynu: muzea na Kensingtonie 
(do wyboru Muzeum Historii Naturalnej, Muze-
um Nauki lub Muzeum Victorii i Alberta). Trans-
fer na lotnisko, przelot do Polski.
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota 
w języku polskim.
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie
* Realizacja zaproponowanego programu zwiedzania 
w dniach 1 i 5 uzależniona jest od godzin przelotu z/do Polski.
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wyna-
jęcia na wyłączność grupy lokalnego busa/auto-
karu na wszystkie dni pobytu w Londynie. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Rodziny brytyjskie są sprawdzone i starannie 
dobrane przez naszego partnera w Wielkiej Bry-
tanii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach 
Londynu, w pokojach 2–5-osobowych, możliwe 
łóżka piętrowe, u rodzin z klasy średniej, zróżni-
cowanych kulturowo i etnicznie. Ze względu na 
typ zakwaterowania i bezpieczeństwo uczestni-
ków nie przewidujemy żadnych wyjść wieczor-
nych, szczególnie indywidualnych.
Zakwaterowanie w hostelu klasy turystycznej. 
Pokoje wieloosobowe, łóżka piętrowe, łazienki 
mogą znajdować się w pokoju lub na koryta-
rzach. Wyposażenie pokoi jest skromne. 
W miejscach zakwaterowania uczestnicy otrzy-
mują: śniadania – płatki na mleku, tosty z dże-
mem, sok, herbata; lunch – 2 kanapki, owoc, 
batonik, chipsy, napój (lunch w formie suchego 
prowiantu); obiadokolacje – jednodaniowy cie-
pły posiłek, woda.

WAŻNE INFORMACJE:
• prosimy o zabranie bagażu adekwatnego do 

wymogów wybranego przewoźnika 
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz 

ok. 50 PLN i 10 GBP na wydatki na lotnisku 
DNI WYJAZDÓW: Daty do indywidualnego 
ustalenia ze szkołą. Możliwość realizacji progra-
mu uzależniona jest od dostępności miejsc noc-
legowych i przelotów do/z Wielkiej Brytanii. 
DOKUMENTY PODRÓŻY: Uczestnik zobowią-
zany jest do posiadania ważnego paszportu lub 
dowodu osobistego.
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę)
Do ceny warsztatów należy doliczyć opłatę za 
transport. 
Liczba uczestników 
+ nauczycieli 25 + 2 Transport

samolotem

TANIEJ
listopad, grudzień, 
styczeń, luty

2070
cena 
biletu 

zależna 
jest od 

terminu 
wyjazdu 

i daty 
zakupu 
biletu

OPTYMALNIE
wrzesień, październik, 
marzec, do 19 kwietnia

2220

CIEPLEJ
od 20 kwietnia, 
maj, czerwiec

2390
 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• zakwaterowanie: 4 noclegi w schronisku 

młodzieżowym w Edynburgu
• wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje
• materiały dydaktyczne, opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, bagaż 200 EUR 
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 

DOPŁATY: 
• DOROSŁY UCZESTNIK (>19 lat) – 300 PLN 

+ 115 GBP koszty wstępów. Liczba miejsc dla 
dorosłych ograniczona.

DODATKOWE OPŁATY:
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne 

na miejscu)
 Wyjazdy w 2019
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 65 GBP 
  – w roku 2003 i wcześniej – 105 GBP 
 Wyjazdy w 2020 
  –  Osoby urodzone po roku 2004 – 70 GBP
  – w roku 2004 i wcześniej – 110 GBP

WAŻNE INFORMACJE:
• prosimy o zabranie bagażu adekwatnego do 

wymogów wybranego przewoźnika 
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz 

ok. 50 PLN i 10 GBP na wydatki na lotnisku 

 WARSZTATY JĘZYKOWE

SZKOCJA 
samolotem 
TA12

 

5 dni
11–18 lat
Schronisko 

Wyjazd na Warsztaty Językowe do Szkocji daje 
możliwość poznania północnej części Wielkiej 
Brytanii. Na uczestników czekają wspaniałe 
widoki, fascynująca historia, ciekawa architek-
tura. Dudy, kilty, szkocka krata i słodkie ciastka 
shortbread to tylko niektóre z symboli regionu 
– warto poznać je wszystkie! 

PROGRAM JĘZYKOWY: 
• realizacja zadań i ćwiczeń językowych 

podczas zwiedzania 
• zwiedzanie miasta autobusem Hop- on Hop- 

off  w języku angielskim
Wymagania językowe wobec uczestników: zna-
jomość języka angielskiego co najmniej w stop-
niu podstawowym.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka na lotnisku, przelot do Edynburga, 
transfer z lotniska do centrum. Przejazd po 
najciekawszych punktach miasta autobusem 
Hop-on Hop-off * z komentarzem w języku an-
gielskim. Zakwaterowanie.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami 
komunikacji miejskiej
2 DZIEŃ  PERTH, ST ANDREWS
Przejazd do Perth – byłej stolicy Szkocji, po 
drodze widok na niezwykłą konstrukcję mostu 
kolejowego Forth Bridge. Perth: spacer po mie-
ście, wzdłuż rzeki Tay. Przejazd do Scone Palace 
– miejsca koronacji pierwszych władców Szko-
cji. St Andrews: ruiny średniowiecznej fortecy 
St Andrews Castle, spacer po mieście, przejście 
obok najstarszego szkockiego uniwersytetu. Po-
wrót do Edynburga. 
Uwaga: w tym dniu poruszamy się wynajętym 
dla grupy busem. 
3 DZIEŃ  STIRLING, LOCH KATRINE 
Przejazd do Stirling: Pomnik Sir Williama 
Wallace’a – narodowego bohatera Szkotów, 
następnie zwiedzanie zamku S  rling – jedne-
go z największych i najpiękniejszych w Szkocji. 
Przejazd obok zamku Doune, w którym kręcono 
wiele scen z fi lmu Monty Python i święty Graal 
oraz niektóre ujęcia serialu „Gra o Tron”. Loch 
Katrine – godzinny rejs po malowniczym jezio-
rze**. Powrót do Edynburga.

Uwaga: w tym dniu poruszamy się wynaję-
tym dla grupy busem. 
4 DZIEŃ  EDYNBURG
Edynburg: zwiedzanie Zamku, spacer obok Ka-
tedry St. Giles po zabytkowej alei Royal Mile. 
Zwiedzanie kameralnych People’s Story Muse-
um i Muzeum Edynburga. 
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami 
komunikacji miejskiej.
5 DZIEŃ  EDYNBURG
Edynburg: zwiedzanie Narodowego Muzeum 
Szkocji, panorama miasta ze wzgórza Calton 
Hill*. 
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami 
komunikacji miejskiej.
Przejazd na lotnisko w Edynburgu, przelot do 
Polski.
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota 
w języku polskim.
Poszczególne punkty programu mogą ulec 
przesunięciu lub zmianie. 
*  Realizacja zaproponowanego programu zwiedzania w dniach 

1 i 5 uzależniona jest od godzin przelotu z/do Polski.

**  Realizacja rejsu zależna jest od pory roku i warunków 
pogodowych. Alternatywa do indywidualnego ustale-
nia z biurem. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Uczestnicy zakwaterowani są w schronisku mło-
dzieżowym w Edynburgu. Obiekt o standardzie 
turystycznym, pokoje bardzo skromne, wielo-
osobowe, łóżka piętrowe, toalety na korytarzu. 
Wyżywienie:
• śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, 

herbata, kawa, woda – w schronisku 
• obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek 

– poza schroniskiem. 

DNI WYJAZDÓW: Daty do indywidualnego 
ustalenia ze szkołą. Możliwość realizacji pro-
gramu uzależniona jest od dostępności miejsc 
noclegowych i przelotów do/z Wielkiej Brytanii. 

DOKUMENTY PODRÓŻY: Uczestnik zobowią-
zany jest do posiadania ważnego paszportu lub 
dowodu osobistego.
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INFORMACJE O KURSIE:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę) 

Transport / ilość dni
Liczba uczestników 
+ nauczycieli

autokar 
/ 9 dni

39–43 + 3

samolot 
/ 7 dni*

15–20 + 2

TANIEJ
listopad, grudzień, 
styczeń, luty

2590 3990

OPTYMALNIE
wrzesień, październik 
marzec

2690 4090

CIEPLEJ
kwiecień, maj 2790 4190
*  Przelot na trasie Warszawa – Londyn Heathrow – War-

szawa. Cena może ulec zmianie w przypadku znaczącego 
wzrostu cen biletów lotniczych. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• 16 lekcji języka angielskiego (po 45 minut), 

lekcje prowadzone przez na  ve speakers
• nauka w grupie polskiej, dla uczestników 

powyżej 16 lat możliwe zajęcia lekcyjne 
w grupie międzynarodowej

• nauka w grupach 12–16-osobowych, 
w godzinach rannych lub popołudniowych

• test kwalifi kacyjny, certyfi kat uczestnictwa, 
szkolne materiały do nauki

• zakwaterowanie (6 noclegów): rodzina 
goszcząca – pokój 2, 3-os.

• wyżywienie: 6 x śniadanie, 5 x lunch, 
6 x obiadokolacja (imprezę rozpoczynamy 
kolacją, kończymy śniadaniem)

• program zajęć pozalekcyjnych: 
4 popołudniowe (w przypadku wyjazdu 
autokarowego popołudniowa wycieczka 
do Seven Sisters, spacer po malowniczych 
klifach), 3 wieczorne

• wycieczka całodniowa do Londynu
• bilet na przejazdy autobusowe po Brighton
• transfer do/z rodziny goszczącej
• opieka pilota - transport autokarowy
• transport
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, bagaż 200 EUR 
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 

KURS JĘZYKOWY

BRIGHTON 
TAK-1

  

7/9 dni
11–18 lat
Rodziny brytyjskie 

Zajęcia językowe odbywają się w renomowanej 
szkole językowej, która znajduje się w centrum 
miasta, z widokiem na słynny Royal Pavilion. 
Budynek szkolny posiada dobrze wyposażone 
klasy, tablice interaktywne, sale wykładowe, 
pokój rekreacyjny, bibliotekę, pracownię kom-
puterową oraz WiFi. 
Pierwszego dnia przed rozpoczęciem nauki 
uczestnicy programu piszą test sprawdzający 
poziom języka. Zajęcia lekcyjne prowadzone 
są przez wykwalifi kowanych i doświadczonych 
nauczycieli, native speakers. Główny nacisk 
podczas prowadzonych zajęć kładziony jest na 
rozwijanie umiejętności swobodnego komuni-
kowania się w języku angielskim. 

PROGRAM JĘZYKOWY: 
• zajęcia językowe w klasach z na  ve speakers
• zakwaterowanie u rodzin brytyjskich
Wymagania językowe wobec uczestników: zna-
jomość języka angielskiego co najmniej w stop-
niu podstawowym.

PROGRAM POBYTU: 
1 4 DZIEŃ  BRIGHTON
4 lekcje z na  ve speakers dziennie. Zajęcia po-
zalekcyjne np: Royal Pavilion Tour, cream teas, 
laser zone, sport. Zajęcia wieczorne np: kręgle, 
wieczór fi lmowy.
5 DZIEŃ  LONDYN
Wycieczka całodniowa do Londynu – spacer po 
Westminster, przejście obok Opactwa West-
minster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Par-
ku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, Muzeum 
Historii Naturalnej, Muzeum Nauki. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do po-
znania zwyczajów panujących w Anglii. Rodziny 
goszczące są starannie dobrane przez naszego 
partnera w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy zakwa-
terowani są w pokojach 2,3-osobowych. Kilku 
uczestników może mieszkać u jednej rodziny 
goszczącej. Samodzielny dojazd do szkoły komu-
nikacją miejską zajmuje około 30–40 minut. 
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują 
następujące posiłki:

• śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, 
sok, herbata

• lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój 
(lunch w formie suchego prowiantu)

• obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, 
herbata.

WAŻNE INFORMACJE:
• Autokar – Bagaż: dozwolone jest 

zabranie jednej sztuki bagażu głównego 
o maksymalnych wymiarach 65x40x25 cm 
oraz dwóch sztuk bagażu podręcznego

• Samolot – Bagaż: zgodnie z warunkami 
przewoźnika

• Autokar: Radzimy zabrać suchy prowiant 
oraz ok. 50 PLN na posiłki podczas przejazdu 
autokarem 

TRANSPORT 
• przejazd komfortowym autokarem, 

przeprawa promowa, opieka pilota, odbiór 
przez rodziny goszczące z autokaru w dniu 
przyjazdu i powrotu

• przelot samolotem, transfer z/na lotnisko 
Londyn Heathrow do/z rodziny goszczącej

DNI WYJAZDÓW: Wrzesień 2019 – Maj 2020
Autokar – SOBOTA/ powrót do Polski NIEDZIELA
Samolot – NIEDZIELA/ powrót do Polski SOBOTA 

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.

DOPŁATY:
Autokar:
• DOJAZD dla następujących województw: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego – 50 PLN

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
Samolot:
• pilot ATAS – 140 PLN/os.
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę)
Do ceny warsztatów należy doliczyć opłatę za 
transport. 
Liczba uczestników 
+ nauczycieli 20 + 2 Transport

samolotem

TANIEJ
listopad, grudzień, 
styczeń, luty

1520
cena 
biletu 

zależna 
jest od 

terminu 
wyjazdu 

i daty 
zakupu 
biletu

OPTYMALNIE
wrzesień, październik, 
marzec, do 19 kwietnia

1620

CIEPLEJ
od 20 kwietnia, 
maj, czerwiec

1690
 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• zakwaterowanie: 4 noclegi w Dublinie
• wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje
• zeszyt ćwiczeń
• opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, bagaż 200 EUR 
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 

DOPŁATY: 
• nocleg w hostelu w weekend (pt./sb., sb./

nd.) – 50 PLN/noc

DODATKOWE OPŁATY:
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne 

na miejscu) – 90 EUR

WAŻNE INFORMACJE:
• bagaż – zależnie od linii lotniczych, do 

ustalenia z biurem 

DNI WYJAZDÓW: Do ustalenia z biurem. Pro-
simy o dokonywanie rezerwacji z 4–6-miesięcz-
nym wyprzedzeniem. 

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.

 WARSZTATY JĘZYKOWE

IRLANDIA 
TI0

 

5 dni
12–18 lat
Hostel 

Odwiedź z nami Irlandię, zieloną wyspę o ska-
listym wybrzeżu i najbardziej celtycki kraj 
w Europie. Poza zwiedzaniem Dublina będzie 
można podziwiać piękne krajobrazy, histo-
ryczne zamki i zapierające dech w piersiach 
klify.

PROGRAM JĘZYKOWY:
• realizacja zadań i ćwiczeń językowych 

podczas zwiedzania – zeszyt ćwiczeń
Wymagania językowe wobec uczestników: zna-
jomość języka angielskiego co najmniej w stop-
niu podstawowym.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, przelot do Dublina, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.
Wieczorny spacer po Dublinie (w zależności od 
rozkładu lotów).
2 DZIEŃ  DUBLIN
Zwiedzanie miasta z lokalnym przewodni-
kiem po angielsku: Dublin Castle, St Patric’s 
Cathedral, Christ Church Cathedral, Trinity 
College z Book of Kells, Stephens Green Park, 
przejście obok budynków Parlamentu, Pomnik 
Molly Malone. 
Uwaga: w tym dniu poruszamy się pieszo, 
ew. środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ  GLENDALOUGH, POWERSCOURT
Przejazd do Glendalough, malowniczej doliny 
położonej w górach Wicklow. Visitors Center, 
spacer nad jeziorami, zwiedzanie pozostałości 
celtyckiego klasztoru i cmentarza.
Przejazd do Powerscourt House and Gardens, 
zwiedzanie rezydencji, czas na podziwianie 
jednego z największych i najpiękniejszych kom-
pleksów ogrodów w Irlandii, w skład którego 
wchodzą m.in. Ogród japoński i włoski. Prze-
jazd do Powerscourt Waterfall, największego 
(121 m) wodospadu w Irlandii.
Powrót do Dublina. 
4 DZIEŃ  CLIFFS OF MOHER, THE BURREN, 
GALWAY
Wycieczka na Klify Moheru, czas na podziwia-
nie unikalnych, czarnych klifów nad brzegiem 
Oceanu Atlantyckiego. The Burren, przystanek 

na płaskowyżu o księżycowym krajobrazie. 
Galway, spacer po miasteczku znanym z celty-
ckich tradycji.
Powrót do Dublina.
5 DZIEŃ 
Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, przelot 
do Polski 
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota 
w języku polskim.
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Four Courts Hostel – hostel położony w cen-
trum miasta, pokoje 4–10-osobowe z łazien-
kami. Ręczniki dodatkowo płatne. Bezpłatne 
Wi-Fi. Wyżywienie: śniadania serwowane w ho-
stelu (kawa, herbata, woda, napoje, tosty, płatki 
z mlekiem, herbatniki), obiadokolacje serwo-
wane w restauracjach/pubach: przystawka, da-
nie główne, deser. Do picia podawana jest woda 
stołowa.

DODATKOWE OPCJE:
ZAMIANA 1 DNIA 

PROGRAMU: 
WYJAZD DO 

IRLANDII 
PÓŁNOCNEJ

Koszty 
wstępów 
i realizacji 
programu

Dopłata 
do ceny 
osobę

Giant’s Cause-
way, Belfast 
W programie: 
wizyta na „Grobli 
Olbrzyma”, Titanic 
Belfast, panora-
miczny objazd Bel-
fastu z lokalnym 
przewodnikiem.

 25 GBP 90 PLN
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę) 
Liczba uczestników 
+ nauczycieli 20 + 2

31.08 – 07.09.2019 1900
od czerwca 2019 
do października 2019 2050
od listopada 2019 
do maja 2020 

Poza podanymi terminami 
istnieje możliwość 

zorganizowania przelotu 
liniami WIZZAIR lub RYANAIR. 

Kalkulacja na zamówienie.
 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• przelot samolotem linii AIR MALTA 
• zakwaterowanie: 7 noclegów
• wyżywienie: 3 × dziennie (śniadanie, packed 

lunch, obiadokolacja)
• zeszyt ćwiczeń 
• ćwiczenia językowe w terenie 
• ubezpieczenia AXA: NNW, KL, bagaż i KR 

DOPŁATY: 
• 200 PLN – specjalne wymagania żywieniowe 

(dieta bezglutenowa, wegetariańska i inne)
• 200 PLN – polskojęzyczny pilot na cały pobyt
• ok. 15 EUR/os./tydz. – Wi-Fi u rodzin

DODATKOWA OPŁATA 140 EUR – obowiązkowa, 
płatna na Malcie w szkole językowej, obejmuje:
• 16 lekcji języka angielskiego w klasach, każda 

lekcja trwa 45 minut (grupy zamknięte)
• test kwalifi kacyjny, materiały do nauki, 

certyfi kat ukończenia kursu
• transfer lotnisko–rodziny (w dniu przylotu 

i wylotu)
• wycieczki ujęte w programie

TERMINY WYJAZDÓW: 
• 31.08–07.09.2019 
• 07.09–14.09.2019
• 14.09–21.09.2019
• 21.09–28.09.2019
• 28.09–05.10.2019
• 05.10–12.10.2019
• 12.10–19.10.2019

 WARSZTATY JĘZYKOWE

MALTA 
TM1

 

8 dni
11–18 lat
Rodziny maltańskie 

Malta to wyjątkowe, wyspiarskie państwo o bo-
gatej historii, kulturze i pięknych krajobrazach. 
Położony między Sycylią i Tunezją archipelag to 
prawdziwy tygiel kulturowy. Wpływy włoskie, 
brytyjskie czy północnoafrykańskie można zna-
leźć w architekturze, kuchni oraz języku. 

PROGRAM JĘZYKOWY:
• realizacja zadań i ćwiczeń językowych 

podczas zwiedzania – zeszyt ćwiczeń
• zajęcia językowe z na  ve speakerami w klasach
• zakwaterowanie u rodzin maltańskich
Wymagania językowe wobec uczestników: zna-
jomość języka angielskiego co najmniej w stop-
niu podstawowym.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH:
Nauka języka odbywa się w maltańskiej szko-
le językowej Link School of English. Zajęcia 
prowadzone są przez wykwalifi kowaną kadrę 
lektorską. Szkoła posiada akredytację FELTOM 
(Federa  on of English Language Teaching Orga-
nisa  ons Malta). Lekcje w klasach prowadzone 
są w zamkniętych grupach polskich, zajęcia od-
bywają się w godzinach przedpołudniowych lub 
popołudniowych. Ośrodek nauczania zlokalizo-
wany jest w Swieqi.

PROGRAM:
1 DZIEŃ 
Wylot na Maltę, transfer z lotniska do rodzin 
goszczących, zakwaterowanie.
2 DZIEŃ  7 DZIEŃ 
Zajęcia językowe w klasach (4 dni po 4 godzi-
ny lekcyjne).
Wycieczki:
• Valle  a – 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 LUB 3 Miasta (zależnie od pogody)

8 DZIEŃ
Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, powrót 
do Polski. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie. 

Program wyjazdu prowadzony jest przez na-
uczyciela organizującego wyjazd pod opieką 
szkoły przyjmującej.
Opieka polskojęzycznego pilota jest dodatkowo 
płatna.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Uczestnicy są zakwaterowani u rodzin mal-
tańskich, głównie w miejscowościach Swieqi 
i Pembroke, w odległości 5–20 min. pieszo od 
szkoły językowej. Każda rodzina przyjmuje 2, 
3 lub 4 osoby z grupy szkolnej, może także goś-
cić młodzież z innych krajów.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzy-
mują następujące posiłki: śniadania: płatki na 
mleku, tosty z dżemem, sok, herbata; lunch: 
kanapka, owoc, woda (lunch wydawany jest 
w formie suchego prowiantu); obiadokolacje: 
jednodaniowy ciepły posiłek, woda.

PRZELOT
Realizowany jest samolotami czarterowymi linii 
Air Malta na trasie Warszawa-Malta-Warszawa. 
Godziny lotów zostaną potwierdzone w tygo-
dniu poprzedzającym wyjazd. Limity bagażu: 
główny – 20 kg, podręczny – 7 kg.

PROPOZYCJE DODATKOWEGO ZWIEDZANIA
Poza wycieczkami zawartymi w cenie polecamy 
następujące atrakcje do samodzielnego zwie-
dzania (podajemy przybliżone ceny w EUR):
• Katedra św. Jana w Valletcie – 7,5 EUR 

młodzież, 10 EUR dorośli 
• Muzeum Naturalne w Mdinie – młodzież do 

17 lat 3,50 EUR, dorośli 5 EUR 
• Katakumby św. Pawła w Rabat – młodzież do 

17 lat 3,50 EUR, dorośli 5 EUR 
• Wignacourt Museum w Rabat (Grota 
św. Pawła oraz schrony z II Wojny Światowej) 
– młodzież 3,5 EUR, dorośli 5 EUR 

• Harbour Cruise (rejs po malowniczych zatokach 
dookoła Valle  y + transport) – ok. 16 EUR

• Bilet na komunikację miejską – karnet 
12 pojedynczych przejazdów – 15 EUR

DOKUMENTY PODRÓŻY: Uczestnik zobowią-
zany jest do posiadania ważnego paszportu lub 
dowodu osobistego.
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę) 
Do ceny warsztatów należy doliczyć opłatę za 
transport. 
Liczba uczestników 
+ nauczycieli 20 + 2 Transport

samolotem

od września 2019 
do czerwca 2020 1440

cena biletu 
zależna jest od 

terminu wyjazdu 
i daty zakupu 

biletu
 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• zakwaterowanie u rodzin hiszpańskich: 

7 noclegów; do 3 uczestników u jednej 
rodziny

• wyżywienie: 3 × dziennie (śniadanie, lunch, 
kolacja)

• zeszyt ćwiczeń
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, bagaż 200 EUR 
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 

DOPŁATY: 
• 220 PLN – opieka polskojęzycznego pilota 

na cały pobyt (standardowo program 
realizowany jest przez szkołę językową oraz 
opiekunów)

• 20 EUR - opieka licencjonowanych 
przewodników na wycieczkach do Kordoby 
i Malagi

• 100 EUR – specjalna dieta np. bezglutenowa

DODATKOWE OPŁATY: 140 EUR – opłata 
obowiązkowa, płatna w w szkole językowej, 
obejmuje:
• 15 lekcji języka angielskiego lub 

hiszpańskiego, każda lekcja trwa 45 minut 
(grupy zamknięte)

• materiały do nauki, certyfi kat ukończenia 
kursu

• transfer z i na lotnisko (w dniu przylotu 
i wylotu)

• koszty realizacji programu zwiedzania

 WARSZTATY JĘZYKOWE

HISZPANIA 
MALAGA, KORDOBA 
THM

 

8 dni
11–18 lat
Rodziny hiszpańskie 

Benalmadena to urokliwy nadmorski kurort po-
łożony w Andaluzji – regionie, w którego kultu-
rze widoczne są zarówno wpływy europejskie 
jak i arabskie. Burzliwa historia i liczne podboje 
zostawiły tu swoje ślady. Turystów przyciąga 
także łagodny klimat i piękne plaże, którymi 
można się cieszyć w przerwach pomiędzy zwie-
dzaniem i nauką języka.

PROGRAM JĘZYKOWY:
• realizacja zadań i ćwiczeń językowych 

podczas zwiedzania – zeszyt ćwiczeń
• zajęcia językowe w klasach
• zakwaterowanie u rodzin hiszpańskich
Wymagania językowe wobec uczestników: zna-
jomość języka angielskiego lub hiszpańskiego 
co najmniej w stopniu podstawowym.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH:
Nauka języka hiszpańskiego lub angiel-
skiego (uwaga! ten sam język dla całej 
grupy, bez możliwości wyboru dla poszcze-
gólnych uczestników) odbywa się w reno-
mowanej hiszpańskiej szkole językowej 
Colegio Maravillas, w grupach zamkniętych. 
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifi kowaną 
kadrę lektorską. Ośrodek nauczania znajduje 
się w miejscowości Benalmadena oddalonej 
o ok. 20 km od Malagi.

PROGRAM:
1 DZIEŃ 
Wylot do Malagi, transfer z lotniska do rodzin 
goszczących, zakwaterowanie.
2 DZIEŃ  7 DZIEŃ
Zajęcia językowe w klasach (5 dni po 3 godziny 
lekcyjne).
WYCIECZKI: 
• KORDOBA – całodzienna wycieczka 

do słynnego andaluzyjskiego miasta, 
w średniowieczu nazywanego „miastem 
trzech kultur”. W programie zwiedzania 
m.in.: Most Rzymski, Alkazar Królów 
Chrześcijańskich i Wielki Meczet. 

• MALAGA – wycieczka do znanego kurortu, 
jednego z najchętniej odwiedzanych 
miejsc w Hiszpanii. W programie m.in.: 

mauretańska twierdza Alcazaba, spacer 
śladami Picassa, historyczne centrum 
miasta. 

8 DZIEŃ
Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, po-
wrót do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec 
przesunięciu lub zmianie.
Program wyjazdu prowadzony jest przez na-
uczyciela organizującego wyjazd pod opieką 
szkoły przyjmującej.
Opieka polskojęzycznego pilota jest dodatko-
wo płatna.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Uczestnicy zakwaterowani są u rodzin hi-
szpańskich w miejscowości Benalmadena pod 
Malagą, w odległości 15–30 minut pieszo lub 
środkami komunikacji miejskiej od szkoły ję-
zykowej. Rodziny goszczące są sprawdzone 
i starannie dobrane przez szkołę. W miejscu 
zakwaterowania uczestnicy otrzymują 3 posiłki 
dziennie: śniadanie kontynentalne, pakowany 
lunch oraz kolację w formie gorącego dania. 
Rodziny porozumiewają się głównie w języku 
hiszpańskim, po angielsku mówią bardzo słabo. 
Wskazane jest, żeby chociaż jeden z opiekunów 
posługiwał się językiem hiszpańskim, ewentual-
nie sugerujemy skorzystanie z dodatkowo płat-
nej obsługi pilota.

PRZELOT:
Przelot na trasie Warszawa – Malaga – Warsza-
wa będzie realizowany liniami lotniczymi Nor-
wegian lub Ryanair. Cena i limity bagażu będą 
zależne od terminu i miejsca wylotu, informacja 
w biurze ATAS.

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę) 
Liczba 
uczestników 
+ nauczycieli

48–50 
+ 4

44–47 
+ 4

39–43 
+ 3

TANIEJ
listopad, 
grudzień, 
styczeń, 
luty

690 710 730

OPTYMALNIE
wrzesień, 
październik, 
marzec, 
do 19 kwietnia

830 850 870

CIEPLEJ
od 20 kwietnia, 
maj, 
czerwiec

890 910 920

 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 2 noclegi w Berlinie
• wyżywienie: 2 śniadania, 3 obiadokolacje
• opieka pilota 
• ćwiczenia językowe
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, bagaż 200 EUR 
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 

DOPŁATY: 
• DOROSŁY UCZESTNIK (>19 lat) – 100 PLN 

+ 60 EUR koszty wstępów. Liczba miejsc dla 
dorosłych ograniczona.

• DOJAZD dla następujących województw: 
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego – 80 PLN 

DODATKOWE OPŁATY: 
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne 

w autokarze) 40 EUR
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

 WARSZTATY JĘZYKOWE

BERLIN 
TN1

 
4 dni
11–18 lat
Schronisko młodzieżowe / hostel 

Wycieczka do Berlina to okazja do odwiedzenia 
stolicy naszych zachodnich sąsiadów. W Ber-
linie można zobaczyć nie tylko ciekawą archi-
tekturę ale również ślady historii – tej dawnej 
jakim jest pałac Fryderyka III Hohenzollerna 
z końca XVII wieku jak i nanowszej – zachowane 
do dziś fragmenty Muru Berlińskiego. Kolejnym 
punktem zwiedzania jest Poczdam – miasto sły-
nące z pałaców i ogrodów. Podczas zwiedzania 
proponujemy ćwiczenia rozwijające znajomość 
języka niemieckiego.

PROGRAM JĘZYKOWY:
• realizacja zadań i ćwiczeń językowych 

podczas zwiedzania – zeszyt ćwiczeń
Wymagania językowe wobec uczestników: zna-
jomość języka niemieckiego co najmniej w stop-
niu podstawowym.

PROGRAM:
1 DZIEŃ 
Zbiórka w godzinach wieczornych i wyjazd 
w kierunku Niemiec 
2 DZIEŃ  BERLIN
Przyjazd do Berlina – zwiedzanie: spacer Dziel-
nicą Rządową, Brama Brandenburska, Pomnik 
Pamięci Ofi ar Holokaustu, Reichstag – siedziba 
parlamentu niemieckiego, przejście reprezen-
tacyjną aleją „Unter den Linden” obok budyn-
ków Opery, Biblioteki Narodowej, Uniwersytetu 
Humboldta, wejście do Katedry Berlińskiej, 
Fontanna Neptuna, wjazd na Wieżę Telewizyj-
ną, Alexanderplatz, Czerwony Ratusz, Wyspa 
Muzeów.
3 DZIEŃ  BERLIN
Pałac Charlo  enburg – zwiedzanie pałacu, spa-
cer po ogrodach. Przejazd do West City – spa-
cer po Kurfürstendamm – centrum handlowym 
Berlina, następnie: Kościół Pamięci Cesarza 
Wilhelma, Europa Center, Tiergarten, Kolumna 
Zwycięstwa. Śladami Muru Berlińskiego: East 
Side Gallery – najdłuższy, zachowany odcinek 
dawnego Muru Berlińskiego. 
4 DZIEŃ  POCZDAM 
Wyjazd do Poczdamu – spacer po ogrodach 
oraz zwiedzanie wnętrz kompleksu pałacowo-
-ogrodowego Sanssouci, wpisanego na Listę 

Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, na-
stępnie: Dzielnica Holenderska i Rosyjska Kolo-
nia Aleksandrówka.
Przyjazd do Polski.

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota 
w języku polskim.
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Uczestnicy zakwaterowani są w schronisku 
młodzieżowym lub hostelu, w pokojach wielo-
osobowych. Wyżywienie: BERLIN: 2 śniadania, 
2 obiadokolacje; POLSKA: 1 obiadokolacja.

WAŻNE INFORMACJE
• bagaż – dozwolone jest zabranie jednej 

sztuki bagażu głównego o maksymalnych 
wymiarach 65x40x25 cm oraz jednej sztuki 
bagażu podręcznego.

• radzimy zabrać suchy prowiant oraz 
ok. 50 PLN na posiłki

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.

DODATKOWE OPCJE:
Koszty 

wstępów 
i realizacji 
programu

ZAMIANA 
4 DNIA 

PROGRA-
MU 

Dopłata 
do ceny /

osobę

DODANIE 
KOLEJNE-
GO DNIA
Dopłata 
do ceny 
osobę

Tropikalna 
Wyspa
wodna 
zabawa 
w największej 
w Europie 
tropikalnej 
krainie

23,50–
29 EUR 50 PLN 200 PLN



 W
AR

SZ
TA

TY
 J
ĘZ

YK
O

W
E 

24 www.wycieczkiszkolne.atas.pl 

INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę) 
Liczba 
uczestników 
+ nauczycieli

48–50 
+ 4

44–47 
+ 4

39–43 
+ 3

TANIEJ
listopad, 
grudzień, 
styczeń, 
luty

690 710 730

OPTYMALNIE
wrzesień, 
październik, 
marzec, 
do 19 kwietnia

790 810 830

CIEPLEJ
od 20 kwietnia, 
maj, 
czerwiec

870 890 910

 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 2 noclegi w Wiedniu 
• wyżywienie: 2 śniadania, 3 obiadokolacje
• materiały dydaktyczne 
• opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, bagaż 200 EUR 
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 

DOPŁATY: 
• DOROSŁY UCZESTNIK (>19 lat) – 100 PLN 

+ koszt wstępów 75 EUR. Liczba miejsc dla 
dorosłych ograniczona.

• DOJAZD dla następujących województw: 
lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-
mazurskiego, pomorskiego, zachodnio-
pomorskiego, kujawsko–pomorskiego 
– 80 PLN 

DODATKOWE OPŁATY: 
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne 

na miejscu) – 30 EUR 
• park rozrywki Prater – 1,5-5 EUR za 

pojedynczą atrakcję

WARSZTATY JĘZYKOWE

WIEDEŃ 
TO1

 
4 dni
11–18 lat
Schronisko młodzieżowe / hostel 

Wiedeń to malownicze miasto, które zachwyca 
mnóstwem zabytków ze wszystkich epok histo-
rycznych. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. 
Zapraszamy na wycieczkę po czarującej stolicy 
Austrii, gdzie poznacie niezwykły świat architek-
tury i sztuki. 

PROGRAM JĘZYKOWY:
• realizacja zadań i ćwiczeń językowych 

podczas zwiedzania – zeszyt ćwiczeń
Wymagania językowe wobec uczestników: zna-
jomość języka niemieckiego co najmniej w stop-
niu podstawowym.

PROGRAM:
1 DZIEŃ 
Zbiórka, wyjazd z Polski w godzinach wieczor-
nych, nocny przejazd przez Polskę i Czechy.
2 DZIEŃ  WIEDEŃ
Przyjazd do Wiednia, zwiedzanie Pałacu 
Schönbrunn z ogrodami i labiryntem, dawnej 
rezydencji letniej rodziny cesarskiej, która uwa-
żana jest za jeden z najpiękniejszych budynków 
w stylu barokowym w Europie. Na koniec dnia 
– zabawa na Praterze (atrakcje płatne dodatko-
wo).
3 DZIEŃ  WIEDEŃ
Objazd reprezentacyjnej alei miasta – Ringu, 
Dom Hundertwassera, spacer z przewodni-
kiem po wiedeńskiej starówce: zwiedzanie 
Katedry św. Szczepana, deptaki Graben i Koh-
lmarkt, Pałac Ho  urg, zwiedzanie Muzeum Hi-
storii Naturalnej lub Muzeum Historii Sztuki, 
Pomnik Marii Teresy, Parlament, Ratusz, Uni-
wersytet, Opera, Krypta w Kościele Kapucynów, 
Belveder – spacer po ogrodach.
4 DZIEŃ  WZGÓRZE KAHLENERG
Przejazd przez Grinzing, wzgórze Kahlenberg 
związane z Janem III Sobieskim i Odsieczą Wie-
deńską, kościół św. Józefa, panorama miasta. 
Wyjazd do Polski, w trakcie przejazdu obiado-
kolacja, powrót na miejsce zbiórki w godzinach 
nocnych.
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota 
w języku polskim. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Uczestnicy zakwaterowani są w schronisku mło-
dzieżowym lub hostelu, w pokojach wielooso-
bowych. 
Wyżywienie: WIEDEŃ: 2 śniadania, 2 obiadoko-
lacje; POLSKA: 1 obiadokolacja.

WAŻNE INFORMACJE
• bagaż – dozwolone jest zabranie jednej 

sztuki bagażu głównego o maksymalnych 
wymiarach 65x40x25 cm oraz jednej sztuki 
bagażu podręcznego

• radzimy zabrać suchy prowiant oraz 
ok. 50 PLN na posiłki

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.
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INFORMACJE O WYCIECZCE:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę) 
Liczba 
uczestników 
+ nauczycieli

48–50 
+ 4

44–47 
+ 4

39–43 
+ 3

TANIEJ
listopad, 
grudzień, 
styczeń, 
luty

1570 1610 1650

OPTYMALNIE
wrzesień, 
październik, 
marzec, 
do 19 kwietnia

1650 1690 1730

CIEPLEJ
od 20 kwietnia, 
maj, 
czerwiec

1690 1730 1770

 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 3 noclegi 
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje 
• opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, bagaż 200 EUR 
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 

DOPŁATY: 
• DOROSŁY UCZESTNIK (>19 LAT) – 100 PLN 

+ 85 CHF koszty wstępów. Liczba miejsc dla 
dorosłych ograniczona.

• DOJAZD dla następujących województw: 
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego‚ pomorskiego, 
zachodniopomorskiego – 50 PLN 

DODATKOWE OPŁATY: 
• bilety wstępów, taksa klimatyczna i realizacja 

programu (płatne na miejscu): 60 CHF 
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

WYCIECZKA SZKOLNA

SZWAJCARIA 
TR2

 
6 dni
11–18 lat
Schroniska młodzieżowe 

Zapraszamy na wizytę w jednym z najpiękniej-
szych państw Europy. Jest to kraj o czterech 
różnych kulturach oraz językach: niemieckim, 
francuskim, retro romańskim oraz włoskim. 
Szwajcaria położona w samym środku Alp jest 
wyjątkowym miejscem. Oprócz gór i najsłyn-
niejszych szczytów, posiada też około 7000 
jezior, ponad 120 lodowców, niezliczone wo-
dospady, wąwozy i rzeki, w tym jedne z naj-
większych w Europie, które tutaj biorą swój 
początek.

PROGRAM
1 DZIEŃ
Wyjazd z Polski – godzina ustalana jest z grupą, 
jazda non stop.
2 DZIEŃ  ZURYCH
Czas na toaletę poranną i śniadanie. 
9-cio godzinne zwiedzanie Zurychu: spacer po 
historycznej ulicy Augus  nergasse, następnie 
Bahnhofstrasse – elegancka ulica Szwajca-
rii, która skupia najbardziej pres  żowe sklepy 
z zegarkami i biżuterią, Fraumünster – kościół 
powstały w XIII w., spacer promenadą nad Je-
ziorem Zuryskim, Grossmünster – „kościół 
matka” szwajcarskiej reformacji, gdzie w 1531 
Zwiling głosił zasady nowej religii, zwiedzanie 
starówki Lindenhof, Niederdorf – dzielnica han-
dlowa. Wjazd na wzgórze Uetliberg – otacza-
jące Zürich, z pięknym widokiem na Alpy oraz 
Jezioro Zuryskie. 
Przejazd do miejsca zakwaterowania.
3 DZIEŃ  BERNO, BROC
Berneńska starówka (wpisana na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO) z sześcioma kilo-
metrami arkad tworzy najdłuższą, zadaszoną 
promenadę handlową w Europie. Zwiedzanie 
domu Alberta Einsteina, przejście obok Ze-
itglockenturm – wieża zegarowa, Bundeshaus 
– siedziba rządu, Bärengraben – Niedźwiedzie 
Jamy. 
Przejazd do Broc, zwiedzanie fabryki czekola-
dy. Przejazd do miejsca zakwaterowania.
4 DZIEŃ  GENEWA 
Przejazd do Nyon. Rejs statkiem do Genewy. 
Wizyta w CERN – słynnym ośrodku naukowo-
-badawczym Europejskiej Organizacji Badań 

Jądrowych, zwiedzanie wystawy Mikrokosmos 
oraz Wszechświat Cząstek. Przejazd do miejsca 
zakwaterowania.
5 DZIEŃ  GENEWA
Zwiedzanie Genewy: m.in. Jet d’Eau, fontanna 
u brzegów Jeziora Genewskiego, spacer przez 
ogród angielski do Horloge Fleuri – słynny ze-
gar kwiatowy, spacer starówką, przejście obok 
katedry Saint-Pierre na Place du Bourg-de-Four, 
najstarszy plac w Genewie. Po wcześniejszej re-
zerwacji możliwość zwiedzania Pałacu Narodów 
ONZ. W godzinach popołudniowych wyjazd do 
Polski.
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski, godzina uzależniona od poło-
żenia miejsca powrotu.

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota 
w języku polskim. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.
 
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Schroniska młodzieżowe w okolicach Berna, Lo-
zanny i Genewy, pokoje wieloosobowe, łazienki 
na korytarzu. W miejscu zakwaterowania za-
pewniamy śniadania oraz obiadokolacje.

WAŻNE INFORMACJE
• bagaż – dozwolone jest zabranie jednej 

sztuki bagażu głównego o maksymalnych 
wymiarach 65x40x25 cm oraz jednej sztuki 
bagażu podręcznego

• radzimy zabrać suchy prowiant oraz 
ok. 50 PLN na posiłki

DNI WYJAZDÓW: 
• wrzesień–luty: PONIEDZIAŁEK
• marzec–czerwiec: PONIEDZIAŁEK, PIĄTEK 

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.
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Sprawdź zasady 
udziału w TANIEJ 

WYCIECZCE SZKOLNEJ 
na stronie 2

INFORMACJE O WYCIECZCE:
GRUPA: 24–25 uczestników + 2 nauczycieli 
lub 48–50 uczestników + 4 nauczycieli

TERMINY WYJAZDU CENA wyjazdu 
(w PLN bru  o na 
osobę) 

16.09-21.09
23.09-28.09
30.09-05.10 
07.10-12.10 

14.10-19.10 
21.10-26.10 
28.10-02.11 1130

04.11-09.11 
11.11-16.11 
18.11-23.11 

25.11-30.11 
02.12-07.12 
09.12-14.12

1050

16.12-21.12 06.01-11.01 995 
13.01-18.01 
20.01-25.01 
27.01-01.02 
03.02-08.02 

10.02-15.02 
17.02-22.02 
24.02-29.02 1090

02.03-07.03 
09.03-14.03 

16.03-21.03 
23.03-28.03 1120

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu 

turystycznym typu Premiere Classe
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, bagaż 200 EUR 
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

DOPŁATY: 
• DOJAZD dla następujących województw: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego, pomorskiego 
– 50 PLN 

CENA NIE OBEJMUJE:
• kosztów wstępów i realizacji programu: 

35 EUR dla każdego uczestnika (płatne 
w autokarze)

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

TANIA 
WYCIECZKA SZKOLNA 

PARYŻ 
TF10-e
Hotel turystyczny 
6 dni
10–18 lat

Nasza propozycja Taniej Wycieczki umożliwia 
uczestnikom poznanie stolicy Francji w przy-
stępnej cenie. Paryż to światowa metropolia, 
której zwiedzanie będzie dla uczniów fascynu-
jącą lekcją historii i kultury europejskiej. Oferu-
jemy spotkania z najsłynniejszymi zabytkami, 
a także z wybitnymi dziełami sztuki. Wycieczka 
to dla uczniów nie tylko niezapomniane przeży-
cia ale także okazja do integracji.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd z Polski – godzina ustalana jest 
z grupą, przejazd przez Niemcy w kierunku Pa-
ryża.
2 DZIEŃ  PARYŻ
Przyjazd do Paryża w godzinach porannych. 
Cmentarz Père-Lachaise, przejazd do dzielnicy 
Montmartre, spacer: Plac Pigalle, Plac du Ter-
tre, Bazylika Sacré-Cœur, przejście od Opery 
do Placu Vendôme, Kościół Magdaleny.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się po Paryżu 
środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ  PARYŻ
Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Plac Concorde, 
spacer Ogrodami Tuileries, zwiedzanie Luwru, 
przejście obok Hôtel de Ville pod Centrum Pom-
pidou. 
4 DZIEŃ  PARYŻ
Wizyta w nowoczesnej dzielnicy Paryża 
La Défense. Następnie spacer śladami słynnych 
polskich emigrantów: Wyspa św. Ludwika – Pol-
ska Biblioteka i Muzeum Adama Mickiewicza, 
Dzielnica Marais – Plac Wogezów. Rejs statkiem 
po Sekwanie.
5 DZIEŃ  PARYŻ
Zwiedzanie Panteonu, spacer po Ogrodzie Luk-
semburskim, przejście obok Sorbony, Dzielnica 
Łacińska, wyspa La Cité z Katedrą Notre-Dame.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się po Paryżu 
środkami komunikacji miejskiej.
Nocny przejazd do Polski. 
6 DZIEŃ  Przyjazd do Polski.
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota 
w języku polskim. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.

*  Istnieje możliwość dodania do programu zwiedzania 
wjazdu na Wieżę Eiffl  a – atrakcja dostępna za dodatkową 
dopłatą w EUR.

*  Istnieje możliwość zamiany jednego z dni programu na 
wizytę w Parku Disneyland – atrakcja dostępna za dodat-
kową dopłatą w EUR.

Dodatkowe punkty w programie muszą zostać 
zaakceptowane przez wszystkich uczestników 
wycieczki. Informacja o dopłacie za wymieniony 
obiekt dostępna jest w biurach ATAS.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Hotel turystyczny typu Premiere Classe w od-
ległości do 40 km od centrum Paryża, pokoje 
2–4-osobowe z łazienkami. UWAGA: mogą się 
zdarzyć łóżka podwójne (małżeńskie), w takim 
przypadku zapewnione będą dwa komplety po-
ścieli.
W miejscu zakwaterowania zapewniamy śniada-
nia kontynentalne: bagietka, masło, dżem, kawa, 
herbata. Obiadokolacje kupowane są w restau-
racjach samoobsługowych typu Flunch i składają 
się z jednego ciepłego dania (do wyboru stek, 
ryba bądź pieczone udko kurczaka). Do picia po-
dawana jest woda.

WAŻNE INFORMACJE
• bagaż – dozwolone jest zabranie jednej 

sztuki bagażu głównego o maksymalnych 
wymiarach 65x40x25 cm oraz jednej sztuki 
bagażu podręcznego

• radzimy zabrać suchy prowiant oraz 
ok. 50 PLN na posiłki

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.
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INFORMACJE O WYCIECZCE:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę) 
Liczba 
uczestników 
+ nauczycieli

48–50 
+ 4

44–47 
+ 4

39–43 
+ 3

TANIEJ
listopad, 
grudzień, 
styczeń, 
luty

1170 1210 1230

OPTYMALNIE
wrzesień, 
październik, 
marzec, 
do 19 kwietnia

1210 1250 1270

CIEPLEJ
od 20 kwietnia, 
maj, 
czerwiec

1290 1330 1350

 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu 

turystycznym typu Premiere Classe
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, 
bagaż 200 EUR 

• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 

DOPŁATY: 
• DOROSŁY UCZESTNIK (>19 LAT) – 100 PLN 

+ koszty wstępów – 75 EUR. Liczba miejsc 
dla dorosłych ograniczona.

• DOJAZD dla następujących województw: 
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego, pomorskiego 
– 50 PLN 

DODATKOWE OPŁATY: 
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne 

w autokarze) 45 EUR dla każdego uczestnika
• wstęp do Parku Disneyland 40 – 60 EUR (dla 

dorosłych 60–90 EUR) – cena zależna od 
terminu, informacja w biurze

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

WYCIECZKA SZKOLNA

PARYŻ 
TF1

 
6 dni
10–18 lat
Hotel turystyczny 

Zapraszamy do odwiedzenia miasta, które przez 
wieki było kulturalnym centrum świata. W pro-
gramie zarówno Montmartre – kolebka bohemy, 
jak i spacery po pełnych uroku, malowniczych 
uliczkach. Ze szczytu Wieży Eiffla zobaczycie 
wspaniałą panoramę miasta, w Luwrze przeży-
jecie spotkanie z historią i najsłynniejszymi dzie-
łami sztuki, a w Wersalu przyjrzycie się z bliska 
jak żyli niegdyś najbogatsi królowie. Wycieczkę 
kończymy niepowtarzalnym doświadczeniem 
bajkowo-fi lmowego świata w Eurodisneyland.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd z Polski – godzina ustalana jest 
z grupą. Przejazd przez Niemcy w kierunku Pa-
ryża.
2 DZIEŃ  PARYŻ
Przyjazd do Paryża w godzinach porannych. 
Spacer po Montmartre: Plac Pigalle, Plac du 
Tertre, Bazylika Sacré-Cœur, wjazd na Wieżę 
Eiffl  a.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się po Paryżu 
środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ  PARYŻ
Cmentarz Père-Lachaise, przejście obok Pante-
onu, spacer po Ogrodzie Luksemburskim, przej-
ście 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. Po-
wrót do Paryża, spacer Ogrodami Tuileries, 
zwiedzanie Luwru, Plac Concorde, Pola Elizej-
skie, Łuk Triumfalny.
5 DZIEŃ  EURODISNEYLAND 
W programie: 9-godzinna wizyta w Parku Roz-
rywki Eurodisneyland. 
W godzinach wieczornych wyjazd do Polski. 
Nocny przejazd przez Niemcy.
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota 
w języku polskim. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Hotel turystyczny typu Premiere Classe w od-
ległości do 40 km od centrum Paryża, pokoje 
2-4-osobowe z łazienkami. 
UWAGA: mogą się zdarzyć łóżka podwójne 
(małżeńskie), w takim przypadku zapewnione 
będą dwa komplety pościeli.
W miejscu zakwaterowania zapewniamy śnia-
dania 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 udko kurczaka). Do picia poda-
wana jest woda.

WAŻNE INFORMACJE
• bagaż – dozwolone jest zabranie jednej 

sztuki bagażu głównego o maksymalnych 
wymiarach 65x40x25 cm oraz jednej sztuki 
bagażu podręcznego

• radzimy zabrać suchy prowiant oraz 
ok. 50 PLN na posiłki

DNI WYJAZDÓW: 
• wrzesień–luty: PONIEDZIAŁEK
• marzec–czerwiec: PONIEDZIAŁEK, PIĄTEK 
Uwaga: Liczba dostępnych miejsc w każdym 
terminie jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń.

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.

DODATKOWE OPCJE:
Koszty 

wstępów 
i realizacji 
programu

DODANIE 
7 DNIA

Dopłata do 
ceny za osobę

Zamki nad Loarą
W programie: 
wizyty w zamkach 
Chambord, Blois, 
Cheverny

25 EUR 180 PLN



 TA
N

IA
 W

YC
IE

C
ZK

A 
SZ

KO
LN

A

28 www.wycieczkiszkolne.atas.pl 

Sprawdź zasady 
udziału w TANIEJ 

WYCIECZCE SZKOLNEJ 
na stronie 2

INFORMACJE O WYCIECZCE:
GRUPA: 24–25 uczestników + 2 nauczycieli 
lub 48–50 uczestników + 4 nauczycieli

TERMINY WYJAZDU CENA wyjazdu (w PLN 
bru  o na osobę) 

16.09-21.09 
23.09-28.09 
30.09-05.10 
07.10-12.10 
14.10-19.10 
21.10-26.10 
28.10-02.11 

02.03-07.03 
09.03-14.03 
16.03-21.03 
23.03-28.03 990

04.11-09.11 
11.11-16.11 
18.11-23.11 
25.11-30.11 
02.12-07.12 
09.12-14.12 
16.12-21.12 

06.01-11.01 
13.01-18.01 
20.01-25.01 
27.01-01.02 
03.02-08.02 
10.02-15.02 
17.02-22.02 
24.02-29.02 

960

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu klasy 

turystycznej
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, bagaż 200 EUR 
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

DOPŁATY: 
• DOROSŁY UCZESTNIK (>19 lat) 100 PLN 

+ 60 EUR koszty wstępów. Liczba miejsc dla 
dorosłych ograniczona.

• DOJAZD dla następujących województw: 
zachodniopomorskiego, pomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego, warmińsko-
mazurskiego, podlaskiego – 50 PLN 

CENA NIE OBEJMUJE:
• bilety wstępów, komunikacja miejska, wjazdy 

do miast, usługi przewodnickie i realizacja 
programu: 60 EUR na każdego uczestnika 
(płatne w autokarze)

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

TANIA 
WYCIECZKA SZKOLNA 

WŁOCHY 
TW10-e
Hotel turystyczny 
6 dni
10–18 lat

Ciao Italia! Pragniemy zaprosić wszystkich na 
fascynującą podróż po malowniczych włoskich 
miastach. Razem odkryjemy najciekawsze za-
kątki Florencji, Rzymu i Wenecji. Magiczne 
Włochy są już w zasięgu ręki każdego z Was, 
a wspaniała przygoda wzywa! 

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 Gio-
vanni ze słynnymi Drzwiami Raju, wejście do 
katedry Santa Maria del Fiore, której monu-
mentalna kopuła jest symbolem miasta. Konty-
nuacja spaceru obok wieży Gio  a, przez Piazza 
della Signoria przy Palazzo Vecchio i fontannie 
Neptuna obok Galerii Uffi  zi do Ponte Vecchio, 
Mostu Złotników ze sklepikami jubilerskimi. Za-
kwaterowanie.
3 DZIEŃ  RZYM
Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Rzymu. 
Spacer od Koloseum po via dei Fori Imperiali 
z widokiem na Forum Romanum, wejście na 
wzgórze Kapitolińskie, plac Wenecki, zwiedza-
nie Panteonu, Plac Nawoński oraz przejście 
obok Zamku św. Anioła do Bazyliki św. Piotra.
4 DZIEŃ  RZYM
Przejazd do Rzymu. Spacer od Piazza Barberini 
obok Fontanny Trytona na Kwirynał. Wejscie do 
kościoła San Carlo alle Qua  ro fontane oraz 
San Andrea al Quirinale. Spacer wzdłuż Pała-
cu Prezydenckiego do Fontany di Trevi, Placu 
Hiszpańskiego na wgorze Pincio do Piazza del 
Popolo.
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.

6 DZIEŃ 
Przyjazd do Polski. 
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota 
w języku polskim. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.
W trakcie imprezy zatrudniani są przewodnicy 
lokalni, którzy oprowadzają grupę w języku 
polskim.
*  Istnieje możliwość zamiany czwartego dnia programu na 

wizytę w Watykanie wraz ze zwiedzaniem Muzeów Waty-
kańskich – atrakcja dostępna za dodatkową dopłatą w EUR.

Dodatkowe punkty w programie muszą zostać 
zaakceptowane przez wszystkich uczestników 
wycieczki. Informacja o dopłacie za wymieniony 
obiekt dostępna jest w biurach ATAS.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Hotel klasy turystycznej – hotele we Włoszech, 
usytuowane w okolicach głównych miast lub na 
trasie przejazdu. Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z ła-
zienkami. 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 koń-
czą śniadaniem 5-go dnia.

WAŻNE INFORMACJE
• bagaż – dozwolone jest zabranie jednej 

sztuki bagażu głównego o maksymalnych 
wymiarach 65x40x25 cm oraz jednej sztuki 
bagażu podręcznego

• radzimy zabrać suchy prowiant oraz 
ok. 50 PLN na posiłki

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.
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INFORMACJE O WYCIECZCE:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę) 
Liczba 
uczestników 
+ nauczycieli

48–50 
+ 4

44–47 
+ 4

39–43 
+ 3

TANIEJ
listopad, 
grudzień, 
styczeń, 
luty

1080 1120 1140

OPTYMALNIE
wrzesień, 
październik, 
marzec, 
do 19 kwietnia

1120 1160 1180

CIEPLEJ
od 20 kwietnia, 
maj, 
czerwiec

1190 1230 1270

 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach 3*
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, bagaż 200 EUR 
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 

DOPŁATY: 
• DOROSŁY UCZESTNIK (>19 LAT) – 100 PLN 

+ 75 EUR koszty wstępów. Liczba miejsc dla 
dorosłych ograniczona.

• DOJAZD dla następujących województw: 
zachodniopomorskiego, pomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego, warmińsko-
mazurskiego, podlaskiego – 50 PLN 

DODATKOWE OPŁATY: 
• bilety wstępów, komunikacja miejska, wjazdy 

do miast, usługa przewodnicka i realizacja 
programu: 75 EUR na każdego uczestnika 
(płatne w autokarze)

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.

WYCIECZKA SZKOLNA

WŁOCHY 
TW1

 
6 dni
10–18 lat
Hotel 3* 

Ahoj, przygodo! Zapraszamy na pełną wrażeń 
podróż po magicznych włoskich miastach. Od-
wiedzimy Florencję, miasto – zabytek będące 
kwintesencją Włoch. Następnie wszystkie drogi 
poprowadzą nas do Rzymu, określanego jako 
największe muzeum na świeżym powietrzu. 
Odkryjemy także tajemnicze Muzea Watykań-
skie, a na koniec udamy się na długi spacer po 
bajkowej Wenecji, którą po prostu trzeba zoba-
czyć! 

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalana jest 
z grupą, przejazd w kierunku Włoch.
2 DZIEŃ  FLORENCJA
Przyjazd do Florencji w godzinach porannych. 
9-godzinny pobyt we Florencji. Zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem w języku polskim.
Spacer po Piazza del Duomo obok Baptysterium 
San Giovanni ze słynnymi Drzwiami Raju, wej-
ście do katedry Santa Maria del Fiore, której 
monumentalna kopuła jest symbolem miasta. 
Kontynuacja spaceru obok wieży Gio  a, przez 
Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio i fon-
tannie Neptuna obok Galerii Uffi  zi do Ponte 
Vecchio – Mostu Złotników ze sklepikami jubi-
lerskimi.
3 DZIEŃ  RZYM
Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Rzymu. 
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku 
polskim.
Spacer od Koloseum do Kapitolu: przejście obok 
Łuku Konstantyna, Forum Romanum, Łuku Sep-
tymiusza Severa, Placu Weneckiego z Ołtarzem 
Ojczyzny. Zwiedzanie Panteonu – majestatycz-
nej świątyni, jedynego całkowicie niezmienio-
nego do dziś obiektu starożytnego. Następnie 
przejście do Fontanny di Trevi, Schodów Hi-
szpańskich i Placu del Popolo.
4 DZIEŃ  WATYKAN
Przejazd do Watykanu. Zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem w języku polskim.
Muzea Watykańskie i Kaplica Sykstyńska 
(uwaga! nieczynne w niedziele), Bazylika 
św. Piotra, Pieta Michała Anioła, Ołtarz Papie-
ski, relikwie św. Piotra.

5 DZIEŃ  WENECJA
Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Wenecji. 
9-godzinny pobyt w Wenecji. Zwiedzanie mia-
sta z przewodnikiem w języku polskim.
Bazylika św. Marka, przejście obok Pałacu Do-
żów, Dzwonnicy św. Marka, Logge  y oraz Wieży 
Zegarowej. Kontynuacja spaceru obok Siedziby 
Prokuratorów: Starej i Nowej, Skrzydła Napole-
ona, Biblioteki do Ponte Rialto.
Wyjazd z Wenecji ok. godz. 21:00.
6 DZIEŃ  Przyjazd do Polski.
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota 
w języku polskim. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.
W trakcie imprezy zatrudnieni są przewodnicy 
lokalni, którzy oprowadzają grupę w języku 
polskim.
 
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Hotel 3* – hotele we Włoszech, usytuowane 
w okolicach głównych miast lub na trasie prze-
jazdu. Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami. 
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzy-
mują śniadania wzmocnione i dwudaniowe 
obiadokolacje – 1. danie (przeważnie makaron 
z sosem) 2. danie (mięso + warzywa gotowane 
lub sałata, chleb) + deser lub owoc. Świadcze-
nia rozpoczynają się obiadokolacją 2-go dnia, 
a kończą śniadaniem 5-go dnia.

WAŻNE INFORMACJE
• bagaż – dozwolone jest zabranie jednej 

sztuki bagażu głównego o maksymalnych 
wymiarach 65x40x25 cm oraz jednej sztuki 
bagażu podręcznego

• radzimy zabrać suchy prowiant oraz 
ok. 50 PLN na posiłki

DNI WYJAZDÓW: 
• wrzesień–luty: PONIEDZIAŁEK
• marzec–czerwiec: PONIEDZIAŁEK, PIĄTEK 
Uwaga: Liczba dostępnych miejsc w każdym 
terminie jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Y 
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INFORMACJE O WYCIECZCE:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę) 
Liczba uczestników 
+ nauczycieli

48–50 
+ 4

44–47 
+ 4

39–43 
+ 3

TANIEJ
listopad, grudzień, 
styczeń, luty

1520 1570 1620

OPTYMALNIE
wrzesień, październik, 
marzec, do 19 kwietnia

1590 1640 1690

CIEPLEJ
od 20 kwietnia, 
maj, czerwiec

1690 1740 1790
 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach 2*/3*
• wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji
• opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, bagaż 200 EUR 
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 

DOPŁATY: 
• DOJAZD dla następujących województw: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, war-
mińsko-mazurskiego, pomorskiego – 50 PLN 

DODATKOWE OPŁATY: 
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne 

w autokarze) 70 EUR (90 EUR dla dorosłych)
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

WAŻNE INFORMACJE
• bagaż – dozwolone jest zabranie jednej 

sztuki bagażu głównego o maksymalnych 
wymiarach 65x40x25 cm oraz jednej sztuki 
bagażu podręcznego

• radzimy zabrać suchy prowiant oraz 
ok. 50 PLN na posiłki

DNI WYJAZDÓW: 
• wrzesień–czerwiec: PONIEDZIAŁEK
Uwaga: Liczba dostępnych miejsc w każdym termi-
nie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

DOKUMENTY PODRÓŻY: Uczestnik zobowią-
zany jest do posiadania ważnego paszportu lub 
dowodu osobistego.

WYCIECZKA SZKOLNA

HISZPANIA 
TH1

 
9 dni
10–18 lat
Hotele 2*, 3* 

Wycieczka daje możliwość odwiedzenia trzech 
krajów. Rozpoczynamy przygodę w średnio-
wiecznych murach Awinion, następnie Figueres 
(Muzeum Salvadora Dali). Zwiedzanie Barcelony 
i okolicznych miejscowości to nie tylko spotkanie 
ze wspaniałą architekturą ale również chwila 
przerwy na wypoczynek na plaży. Wracając od-
wiedzimy szekspirowską Weronę oraz Padwę.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina ustalana jest z grupą. 
Przejazd w kierunku Francji.
2 DZIEŃ  AVIGNON
Przyjazd do Francji, do Avignon. Zwiedzanie 
jednego z najbardziej fascynujących miast połu-
dnia Francji – Pałac Papieży, romańska katedra 
Notre-Dame, most św. Benedykta z XII w.
3 DZIEŃ  FIGUERES I GIRONA
Przejazd do Hiszpanii, do Figueres – miejsca 
urodzenia Salvadora Dali. Wizyta w Teatro-
-Museu Dali de Figueres (nieczynne w ponie-
działki). Przejazd do Girony. Spacer po starówce, 
wizyta w gotyckiej katedrze. Przejazd do hote-
lu na Costa Brava.
4 DZIEŃ  MONTSERRAT I BARCELONA
Wycieczka do Montserrat, zwiedzanie klasz-
toru z fi gurą Czarnej Madonny i bazyliki poło-
żonej wśród skalnych formacji o przedziwnych 
kształtach.
Barcelona: zwiedzanie oceanarium z przeszklo-
nymi tunelami. Spacer ulicą Las Ramblas i kręty-
mi uliczkami Barri Gò  c. 
5 DZIEŃ  BARCELONA
Bazylika Sagrada Familia, Casa Batlló i Casa 
Milà (z zewnątrz), park Güell – wpisany na listę 
UNESCO. Spacer po mieście, Parc de la Ciutadel-
la, jeden z największych i najpiękniejszych par-
ków Barcelony ze słynną fontanną Cascada, którą 
współtworzył Gaudi.
6 DZIEŃ  LLORET DE MAR I TOSSA DE MAR 
Lloret de Mar: spacer po mieście, wizyta 
w ogrodach św. Klotyldy i kościele św Romy, 
Tossa de Mar: zwiedzanie urokliwego miastecz-
ka położonego wokół średniowiecznego zamku.
7 DZIEŃ  MONACO I MONTE CARLO
Wykwaterowanie z hotelu, po południu wyjazd 
w stronę Lazurowego Wybrzeża. Księstwo Mo-

naco i Monte Carlo: nocny spacer po Monaco, 
nocny przejazd do Werony.
8 DZIEŃ  WERONA I PADWA
Przyjazd do Włoch. Werona: spacer po mieście, 
amfi teatr rzymski, balkon i dom Julii (z zewnątrz). 
Przejazd pociągiem (ok. 1 godz.) do Padwy. Spa-
cer po centrum i Piazza delle Erbe, zwiedzanie 
bazyliki św. Antoniego, plac Prato della Valle 
wraz z wyspą Memmia. Wyjazd do Polski.
9 DZIEŃ  Przyjazd do Polski.
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota 
w języku polskim. Poszczególne punkty progra-
mu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
 
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
4 noclegi w Hiszpanii – Hotel 2* lub 3*, poło-
żony ok. 500 metrów od plaży na Costa Brava. 
Pokoje 3- i 4-osobowe z łazienkami. W miejscu 
zakwaterowania zapewniamy śniadania i obia-
dokolacje.
1 nocleg tranzytowy we Francji – Hotel 2* lub 
3*. Pokoje 3-osobowe z łazienkami. W miejscu 
zakwaterowania zapewniamy śniadanie, obia-
dokolacja jest kupowana w restauracji samoob-
sługowej typu Flunch.
Uwaga: do posiłków podawana jest woda, inne 
napoje są dodatkowo płatne.

DODATKOWE OPCJE:

9-godzinny pobyt w Wenecji. 
Zwiedzanie miasta z prze-
wodnikiem w języku polskim. 
Bazylika św. Marka, przejście 
obok Pałacu Dożów, Dzwon-
nicy św. Marka, Logge  y oraz 
Wieży Zegarowej. Spacer obok 
Siedziby Prokuratorów: Starej 
i Nowej, Skrzydła Napoleona, 
Biblioteki do Ponte Rialto.

+ 
10 EUR
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Zwiedzanie Camp Nou, 
słynnego stadionu
FC Barcelona

+ 
20 EUR
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INFORMACJE O WYCIECZCE:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę) 
Do ceny wycieczki należy doliczyć opłatę za 
transport. 
Liczba uczestników 
+ nauczycieli 20 + 2 15 + 2 Transport

samolotem

TANIEJ
listopad, grudzień, 
styczeń, luty

1390 1510 cena 
biletu 

zależna 
jest od 

terminu 
wyjazdu 

i daty 
zakupu 
biletu

OPTYMALNIE
wrzesień, paź-
dziernik, marzec, 
do 19 kwietnia

1510 1630

CIEPLEJ
od 20 kwietnia, 
maj, czerwiec

1570 1720
 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• zakwaterowanie: 4 noclegi w Barcelonie
• wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje
• opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, bagaż 200 EUR 
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 

DOPŁATY: 
• DOROSŁY UCZESTNIK (>19 LAT) – 100 PLN 

+ 90 EUR koszty wstępów. Liczba miejsc dla 
dorosłych ograniczona.

DODATKOWE OPŁATY: 
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne 

na miejscu) – 70 EUR
• 20 EUR – transfery lotniskowe (wynajęty bus 

lub komunikacja miejska, zależnie od rozkładu 
lotów)

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.

DNI WYJAZDÓW: 
Do uzgodnienia z biurem. Prosimy o rezerwacje 
z 4–6-miesięcznym wyprzedzeniem z uwagi na 
ograniczoną dostępność miejsc w hostelu Ge-
nerator.

WYCIECZKA SZKOLNA

BARCELONA 
THS

 

5 dni
11–18 lat
Hostel 

Stolica Katalonii, drugie co do wielkości hiszpań-
skie miasto ma do zaoferowania niezwykłej uro-
dy 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 
będzie można zobaczyć w trakcie samolotowej 
wycieczki do Barcelony.

PROGRAM:
1 DZIEŃ  BARCELONA
Zbiórka na lotnisku – godzina ustalana jest 
z grupą, wylot z Polski. Przylot do Barcelony, 
przyjazd do schroniska, nocleg.
2 DZIEŃ  BARCELONA
Spacer przez Port Barcelona – Port Vell do Pa-
lau de Mar, który jest jedynym oryginalnym 
magazynem, jaki przetrwał w porcie. Przejście 
obok Mercat del Born, niegdyś było to miejskie 
targowisko przekształcone w centrum kultural-
ne. Budynek zbudowany jest w surowym stylu 
– z kutego żelaza i szkła. Parc de la Ciutadella 
jeden z największych i najpiękniejszych parków 
Barcelony ze słynną fontanną Cascada, którą 
współtworzył sam Gaudi. Przejście obok Arco 
de Triunfo, czyli głównego wejścia na teren Wy-
stawy Światowej z 1888 roku. Spacer Passeig de 
Sant Joan do monumentalnej bazyliki Sagrada 
Família – symbolu miasta. Wizyta we wpisanym 
na listę UNESCO Parku Güell zaprojektowanym 
przez Gaudiego na życzenie jego przyjaciela Eu-
sebio Güella.
3 DZIEŃ  BARCELONA
Wizyta w L’Aquarium de Barcelona, którego 
największą atrakcją jest ponad 80-metrowy 
szklany tunel z ruchomym chodnikiem. Zwie-
dzanie Barri Gò  c, średniowiecznej dzielnicy, 
centrum Starego Miasta (Ciutat Vella). Wejście 
do Catedral de la Santa Creu i Santa Eulalia. 
La Seu – jeden z cenniejszych przykładów archi-
tektury gotyckiej Hiszpanii. Zakończenie zwie-
dzania wizytą w muzeum Picassa.
4 DZIEŃ  BARCELONA
Wizyta w Muzeum FC Barcelony obowiązko-
wej pozycji dla każdego fana footballu. Przejście 
przez Wzgórze Montjuïc, na którego szczycie 
znajduje się starożytny zamek – forteca. Poniżej 
zamku znajdują się obiekty olimpijskie – sta-

dion, basen i hala sportowa. To tutaj odbywa-
ły się ceremonie otwarcia i zamknięcia Igrzysk 
Olimpijskich w 1992 roku. Zwiedzanie Museu 
Nacional d’Art de Catalunya z dziełami m.in. 
Tycjana, Rubensa i Velazqueza. Spacer przez 
Plaza de España obok Palau Na  onal znajdują-
cego się u stóp wzgórza Montjuïc, wybudowa-
nego na Wystawę Światową w 1929 roku. Przed 
pałacem organizowane są spektakle „woda, 
światło i dźwięk” z udziałem Font Magica. To-
warzyszy im różna muzyka: od klasycznej po 
współczesne przeboje. Możliwość uczestnicze-
nia w pokazie po ustaleniu z pilotem (odbywają 
się w wybrane dni w późnych godzinach wie-
czornych). 
5 DZIEŃ  BARCELONA
Zwiedzanie Plaça Catalunya, największego, 
najbardziej ruchliwego placu nie tylko całego 
miasta, ale również Katalonii, umiejscowione-
go pomiędzy dzielnicami Starego Miasta (Ciutat 
Vella) oraz Eixample. Spacer Las Ramblas, słyn-
ną ulicą w centrum Barcelony. Jest to ponad 
kilometrowy deptak popularny zarówno wśród 
turystów, jak i mieszkańców. 
Wykwaterowanie, przejazd na lotnisko. Powrót 
do Polski.
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota 
w języku polskim.
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Uczestnicy są zakwaterowani w hostelu Gene-
rator w Barcelonie, pokoje wieloosobowe z ła-
zienkami.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzy-
mują śniadania i dwudaniowe obiadokolacje.

WAŻNE INFORMACJE
• bagaż zależy od warunków wybranej linii 

lotniczej



W
YC

IE
C

ZK
A 

SZ
KO

LN
A

32 www.wycieczkiszkolne.atas.pl 

INFORMACJE O WYCIECZCE:
CENA wyjazdu (w PLN bru  o na osobę) 
Liczba 
uczestników 
+ nauczycieli

48–50 
+ 4

44–47 
+ 4

39–43 
+ 3

TANIEJ
listopad, 
grudzień, 
styczeń, 
luty

710 730 750

OPTYMALNIE
wrzesień, 
październik, 
marzec, 
do 19 kwietnia

810 830 850

CIEPLEJ
od 20 kwietnia, 
maj, 
czerwiec

910 930 950

 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Pradze
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• opieka pilota 
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI 2000 EUR, 

NWS 1000 EUR), KL 10 000 EUR, bagaż 200 EUR 
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 

DOPŁATY: 
• DOROSŁY UCZESTNIK (>19 lat) – 100 PLN 

+ koszt wstępów – 1200 CZK. Liczba miejsc 
dla dorosłych ograniczona.

• DOJAZD dla następujących województw: 
podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, 
pomorskiego, zachodnio–pomorskiego, 
lubelskiego, kujawsko-pomorskiego – 80 PLN 

DODATKOWE OPŁATY: 
• - koszt wstępów i realizacji programu (płatne 

na miejscu) – 900 CZK

WYCIECZKA SZKOLNA

PRAGA 
I KUTNA HORA 
TC1

 
4 dni
11–18 lat
Schronisko młodzieżowe / hostel 

Praga, stolica naszych południowych sąsiadów, 
kojarzy się głównie z Hradczanami i Złotą Uliczką 
oraz wyjątkową atmosferą. 
Wspaniały klimat tego miasta to efekt harmo-
nijnego połączenia różnych stylów architekto-
nicznych (od romańskiego po współczesny) oraz 
stoickiego spokoju i pogody ducha jego miesz-
kańców. 

PROGRAM:
1 DZIEŃ 
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest 
z grupą.
Przejazd na nocleg do Pragi.
2 DZIEŃ  PRAGA
Spacer Vaclavske Namesti, hotel Zlata Husa 
(gdzie J.Ch. Andersen napisał „Księżniczkę na 
ziarnku grochu”), Pałac Lucerna z rzeźbą Davida 
Černego, Rynek Staromiejski, Ratusz z zegarem 
astronomicznym – Orloj, Miejski Dom Reprezen-
tacyjny, Kościół Najświętszej Marii Panny przed 
Tynem, Dom U Cerne Matki Bozi, Brama Procho-
wa. Spacer po dzielnicy żydowskiej: Ratusz i Sy-
nagoga. Rejs po Wełtawie. 
3 DZIEŃ  PRAGA
Zwiedzanie wzgórza Strachov, Klasztor na Strac-
hovie, Loreta z kopią domu Marii Panny i Kościo-
łem Narodzenia Chrystusa, Hradczany, Katedra 
św. Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylika św. Je-
rzego, Złota Uliczka, Most Karola. 
4 DZIEŃ  KUTNA HORA
Spacer po starym mieście, Kaplica Czaszek, koś-
ciół św. Barbary, Włoski Dwór – dawna mennica 
państwowa z kolekcją słynnych monet, pierwot-
nie siedziba Króla Wacława II. Wyjazd do Polski.
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota 
w języku polskim.
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.
 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Uczestnicy zakwaterowani są w schronisku mło-
dzieżowym lub hostelu, w pokojach wielooso-
bowych. Wyżywienie: 
3 śniadania, 3 obiadokolacje.

WAŻNE INFORMACJE
• bagaż – dozwolone jest zabranie jednej 

sztuki bagażu głównego o maksymalnych 
wymiarach 65x40x25 cm oraz jednej sztuki 
bagażu podręcznego

• radzimy zabrać suchy prowiant 

DNI WYJAZDÓW: 
• wrzesień–czerwiec: PONIEDZIAŁEK
Prosimy o konsultowanie terminów wyjazdów 
z pracownikami ATAS.

DOKUMENTY PODRÓŻY: 
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania waż-
nego paszportu lub dowodu osobistego.
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JAK ZGŁOSIĆ GRUPĘ NA 
WYJAZD? 
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 Państwa życzenie prześlemy katalogi.
Zachęcamy do zrobienia wstępnej rezerwacji miejsca (terminu wyjazdu) na wyjazd w biurze sprze-
daży ATAS (rezerwacja na okres trzech tygodni jest bezpłatna). 

OPIEKUNOWIE GRATIS
Przy wyjazdach szkolnych przewidujemy miejsca gra  s dla opiekunów (liczba opiekunów podana 
jest przy każdym programie). Biuro pokrywa również koszt wszystkich biletów wstępów dla uczest-
niczących w wyjeździe nauczycieli (wg liczby podanej w ofercie).

KROK 3  ZEBRANIE RODZICÓW
Zebranie rodziców jest czasem dokładnego przedstawienia oferty, warunków uczestnictwa oraz 
warunków płatności (należy zapoznać rodziców z warunkami przejazdu, zakwaterowania i wyży-
wienia). 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. Wpłata zaliczki 
daje pewność co do rzeczywistej liczby chętnych. Rodzice każdego uczestnika powinni zostać po-
informowani o konieczności posiadania dokumentów podróży (paszporty lub dowody osobiste, 
obcokrajowcy często 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 sprzedaży w celu potwierdzenia 
ustaleń i podpisania umowy. Umowa może być podpisana w biurze bądź za pośrednictwem poczty. 
Ze względu na ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, najpóźniej w ciągu miesiąca prosimy o do-
starczenie do nas wypełnionych przez rodziców kart uczniów (druk otrzymujecie Państwo od nas).

KROK 5  ZGŁOSZENIE WYJAZDU DO KURATORIUM
Ze względu na fakt, iż szkoła jest organizatorem wyjazdu, ma obowiązek zgłoszenia go do odpo-
wiedniego kuratorium.

KROK 6  PRZYGOTOWANIE WYJAZDU
Na 6 tygodni przed wyjazdem należy dokonać dopłaty za imprezę. 

KROK 7  ZBIÓRKA WYJAZDOWA 
Czas zbiórki należy wyznaczyć na 30 minut przed planowanym wyjazdem (godzina wyjazdu powin-
na być uzgodniona z pracownikiem ATAS).
Konieczne jest sprawdzenie czy wszyscy uczestnicy wyjazdu posiadają ważne dokumenty podróży. 
Osoby bez ważnych dokumentów nie będą mogły uczestniczyć w wyjeździe.
Jeśli rodzice lub opiekunowie chcą aby podstawiony autokar został skontrolowany przez policję, do 
nich należy zawiadomienie policji oraz poinformowanie biura ATAS.




