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BIURA SPRZEDAŻY ATAS 
WARSZAWA 00-666 ul. Noakowskiego 4 (Pl. Politechniki) tel. 22 825 93 21, 22 825 74 77 bwj@atas.pl

BYDGOSZCZ 85-009 ul. Dworcowa 81/202 tel. 52 322 03 34 bydgoszcz@atas.pl
GDAŃSK 80-890 ul. Heweliusza 11 (Budynek Organika Trade, piętro VIII, lok. 807) tel. 58 783 23 10 gdansk@atas.pl
KATOWICE 40-009 ul. Warszawska 3 tel. 32 255 24 84 katowice@atas.pl
KRAKÓW 30-019 ul. Mazowiecka 25 lok. 707 tel. 12 429 14 25 krakow@atas.pl
ŁÓDŹ 90-437 Al. Kościuszki 80/82 (piętro IX, lok. 1) tel. 42 632 48 71 lodz@atas.pl
POZNAŃ 60-782 ul. Grunwaldzka 17 tel. 61 865 86 02 poznan@atas.pl
WROCŁAW 50-148 ul. Kuźnicza 11/13 (piętro III) tel. 71 342 50 08 wroclaw@atas.pl

BIURO OBSŁUGI AGENCYJNEJ i KASA WALUTOWA ATAS 
WARSZAWA Pl. Konstytucji 4/17 kasa tel. 22 625 08 41 (czynna pon.–pt. 09.00–16.00) 
  agenci: tel. 22 625 46 82 agenci@atas.pl

www.kursy.atas.pl

PROMOCJA 
FIRST MINUTE
Zaplanuj i rezerwuj kurs językowy 
wcześniej, a otrzymasz zniżkę! 

OFERTY KURSÓW COMFORT, str. od 7 do 24
Rezerwacje do 10 stycznia 2018:
USA 600 PLN
UK, Irlandia, Cypr, Malta 400 PLN
Hiszpania  300 PLN 
Rezerwacje do 15 marca 2018:
USA 400 PLN
UK, Irlandia, Cypr, Malta 300 PLN
Hiszpania 200 PLN 

OFERTY WYBRANYCH KURSÓW EKSKLUZYWNYCH, str. od 47 do 55
Rezerwacje do 15 marca 2018:
KAA-29 Handcross/Vinehall/Windlesham 800 PLN
KAA-30 Dicker/Lancing/Brighton 800 PLN

Zniżki nie łączą się z innymi promocjami!

Znajdź nas na Facebooku!
www.facebook.com/jezykzagranica



Tabele kursów językowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych ___________________________________ 3–6

Transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy i pakiet autokarowy ___________________________________ 2

Kursy COMFORT, wybrane kursy dla dzieci i młodzieży: angielski, hiszpański  _________________ 7–24

Angielski: kursy dla dzieci i młodzieży:
Kursy wakacyjne – Malta, Wielka Brytania ________________________________________ 27–48

Szkoły ekskluzywne – Wielka Brytania ___________________________________________ 49–54

Szkoły ekskluzywne – Szwajcaria (angielski, francuski, niemiecki) __________________________ 55

Kurs wakacyjny – Irlandia, Kanada ______________________________________________ 58–60

Angielski: kursy „rodzic z dzieckiem” – Malta, Wielka Brytania  _____________________________ 61–66

Angielski: kursy dla starszej młodzieży i dorosłych:
Malta, Wielka Brytania, Irlandia, Kanada, USA, Australia  ______________________________ 67–87

Belgia – angielski, niemiecki, francuski, holenderski  ___________________________________ 88

Inne języki: kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych:
niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski ___________________________________ 89–101

Kursy specjalistyczne: 
Biznesowe _________________________________________ 69, 71, 73 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 91

Professional English ___________________________________________________________ 79 

Egzaminacyjne ________________________________________ 47, 50, 53, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 85

Dla osób powyżej 30 lat ___________________________________________ 69, 79, 81, 83, 86, 93

Dla seniorów 50+ __________________________________________________________ 69, 70 

Lekcje gotowania _____________________________________________________________ 98 

Informacje i porady dla wyjeżdżających ________________________________________________ 102 

Organizacja wyjazdów ______________________________________________________________ 103

Struktura kursów językowych ________________________________________________________ 104

Regulamin uczestnika kursu _________________________________________________________ 104

Święta narodowe i religijne w 2018 roku ________________________________________________ 104

Procedura zapisów na kursy językowe __________________________________________________ 105 

Telefon alarmowy ATAS

 (+ 48) 600 245 074 
funkcjonuje od 23.06 do 25.08.2018

„Katalog kursów językowych” 
opracowany przez zespół: 

Dorota Darnowska, Grażyna Stawikowska, Małgorzata Leśna
Wydawca: ATAS Biuro Wyjazdów Językowych 

ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa 
Opracowanie grafi czne i skład: 

Katarzyna.Marcinkiewicz@kontakt.waw.pl
Druk: Lotos Poligrafi a

Zdjęcia Londynu wykorzystane zostały 
dzięki uprzejmości Visit Britain

kursy.atas.pl
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PAKIETY

Cena za pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy obejmuje:
  REZERWACJA KURSU 
– dokonanie rezerwacji kursu i zakwaterowania w szkole
– opłaty rejestracyjne
– przygotowanie i wysyłka dokumentów wyjazdowych drogą elektroniczną

  UBEZPIECZENIE
Uczestnicy kursów językowych ubezpieczeni są w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Re-
asekuracji S.A., od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW Polska – 5000 PLN, NNW 
Europa i Kraje Basenu Morza Śródziemnego – 2000 EUR, NNW Pozostałe Państwa Świata – 
4000 EUR), kosztów leczenia (KL Europa i Kraje Basenu Morza Śródziemnego – 10 000 EUR, 
KL Pozostałe Państwa Świata – 30 000 EUR) oraz bagażu podróżnego (BP Europa i Kraje 
Basenu Morza Śródziemnego – 200 EUR, BP Pozostałe Państwa Świata – 400 EUR).
Uwaga! Istnieje możliwość wykupienia polisy od kosztów rezygnacji z imprezy – do-
płata 3% wartości imprezy. Decyzja powinna być podjęta w dniu podpisania umowy.
Obowiązuje dopłata do ubezpieczenia dla osób przewlekle chorych, rodzice ma-
ją obowiązek zgłoszenia choroby dziecka przed wyjazdem na kurs językowy, kwota 
ubezpieczenia do potwierdzenia, zależna jest od lokalizacji kursu językowego oraz 
czasu trwania.

  TELEFON ALARMOWY
W każdym momencie istnieje możliwość uzyskania pomocy, dzwoniąc pod numer 
telefonu ATAS +48 600 245 074, który dostępny jest 24h na dobę w terminie 23.06–
25.08.2018

  REZYDENT ATAS
ATAS zapewnia nadzór polskojęzycznych rezydentów podczas pobytu na 
kursach językowych w Wielkiej Brytanii oraz na Malcie.
Wielka Brytania:  Bournemouth 24.06–25.08.2018
 Brighton 01.07–18.08.2018
 Londyn 01.07–18.08.2018
 Cambridge 24.06–04.08.2018
 Oxford 01.07–11.08.2018
Malta:  23.06–25.08.2018
Monitorują prawidłowy przebieg kursu oraz zgodności warunków zakwaterowania 
z ofertą. Pozostają w częstym kontakcie z kursantami aby pomóc w aklimatyzacji 
w nowym środowisku oraz we wszystkich nieprzewidzianych sytuacjach. Pozostają 
do dyspozycji 24h na dobę.

  przelot samolotem rejsowym PLL LOT na kursy 2-tygodniowe
  Uwaga! Mamy zakupioną pulę biletów na 2-tygodniowe pobyty, liczba miejsc 

jest ograniczona. Jeśli pula miejsc zostanie wyczerpana, można bilet dokupić. Cena 
do potwierdzenia. 

  Można dokupić również bilet na 3, 4-tygodniowe pobyty, w obrębie tych samych 
dat, na ten sam rejs. Cena do potwierdzenia. 

  nadzór opiekuna ATAS podczas lotu Warszawa – Heathrow (terminal 2) – Warszawa
  odprawa na lotnisku Okęcie w Warszawie, zbiórka na lotnisku F. Chopina na 2 godziny 
przed wylotem w hali odlotów, terminal A, stanowisko odpraw ATAS (Meeting Point)

  monitorowanie podczas lotu oraz w hali przylotów na lotnisku Heathrow (terminal 2)
  opłaty lotniskowe
  bagaż 23 kg plus bagaż podręczny 8 kg

* przeloty w innych terminach oraz godzinach niż w tabeli odbywają się BEZ NADZORU OPIEKUNA ATAS!

SZCZEGÓŁY LOTU
WASZAWA –  LONDYN

wyloty w NIEDZIELE na kursy 2-tyg.: 
24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08.2018

Wylot z Warszawy, nr lotu LO 281 
godz. 07:30

Przylot do Londynu Heathrow 
godz. 09:25

LONDYN – WARSZAWA
powroty z kursów w SOBOTY: 

07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08.2018
Wylot z Londynu Heathrow, nr lotu LO 280 

godz. 18:10
Przylot do Warszawy 

godz. 21:40
transfer ATAS z/na lotnisko Heathrow do centrum miast: 
Bournemouth, Brighton, Cambridge, Oxford, Londyn# – 450 PLN** 

**   transfer dostępny wyłącznie z pakietem lotniczym Londyn, realizowany lokalnymi liniami autobusowymi 
z opiekunem ATAS

#  transfer ATAS dostępny w Londynie tylko na kursach: KAA-02, KAA-10, KAA-16, KAA-18,

  Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyzację, 
barek oraz DVD. Miejsca w autokarach są nienumerowane. Przed granicą przewidujemy 
postój przeznaczony na posiłek oraz ewentualne przesiadki pasażerów. Przy niewielkiej 
liczbie uczestników z danego miasta istnieje możliwość dowózki busem. Sugerujemy za-
branie ok. 5 EUR (bilon) na toalety w Niemczech. Prosimy o zabranie jednego, średniej 
wielkości (do 15 kg), bagażu głównego oraz jednej sztuki bagażu podręcznego.

  Terminy wyjazdów z Polski:  23.06, 07.07, 21.07, 04.08.2018
  Terminy powrotów z Brighton: 08.07, 22.07, 05.08, 19.08.2018 

 (wyjazd z Brighton w sobotę, w Polsce autokar jest w niedzielę!)

ROZKŁAD JAZDY AUTOKARU
Miejsce zbiórki 
Uwaga! Zbiórka 30 min. przed planowaną godziną odjazdu

Godzina 
odjazdu

Orientacyjna 
godzina 
powrotu

TRASA PÓŁNOCNA* – wyjazd w terminach: 23.06, 21.07, 04.08.2018

Gdańsk: Parking przy ulicy Długie Ogrody 11:00 18:15

Grudziądz – okolice: Stacja Circle K, Stare Marzy koło Grudziądza 
przy drodze nr 91 12:30 16:15

Toruń: Dworzec PKS ul. Dąbrowskiego 8/24 st. 12 13:30 15:15

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

Gniezno: Stacja Lotos, ul. Żwirki i Wigury 32 16:00 12:45

TRASA PÓŁNOCNA* – wyjazd w terminie: 07.07.2018
Szczecin: Parking pod Trasą Zamkową obok Baszty Siedmiu Płaszczy
UWAGA: dopłata 100 PLN 18:00 12:00

Gorzów Wlkp. Stacja Orlen, ul. Myśliborska 45
UWAGA: dopłata 50 PLN 19:30 10:30

TRASA CENTRALNA* – wyjazd w terminach: 23.06, 07.07, 21.07, 04.08.2018

Warszawa: Dworzec Zachodni PKS, st. 10 12:00 16:30

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

Konin – okolice: Parking przy McDonald's, ul. Ogrodowa 31, 
Stare Miasto koło Konina 15:45 12:45

Poznań: Dworzec Autobusowy przy CH Avenida ul. S. Matyi 2 17:15 11:30

Torzym: Zajazd „Złota Grota”, ul. Saperska 10 21:00 09:30

TRASA CENTRALNA* – dodatkowo wyjazd z Lublina – w terminach: 07.07, 04.08.2018
Lublin: Parking przy Motelu PZM-ot, ul. B. Prusa 8
UWAGA: dopłata 100 PLN 12:00 16:30

TRASA POŁUDNIOWA – wyjazd w terminach: 23.06, 07.07, 21.07, 04.08.2018

Kraków: Parking przy stadionie „Wisły”, ul. Reymonta 22 11:00 18:00

Katowice: Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 1 12:30 16:30

Opole – okolice: Stacja Lotos, Posiłek 1A, 47-300 Rogów Opolski 
(zjazd z autostrady A4 na drogę krajową nr 45) 14:15 14:45

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

Lubin: Stacje Orlen przy drodze nr 36, zgodnie z kierunkiem 
podróży 17:15 11:45

Zielona Góra: Stacja Orlen, ul. Sulechowska 18:30 10:30

WIELKA BRYTANIA przyjazd 
niedziela

wyjazd 
sobota

Brighton: 7 Old Steine, Brighton, BN1 1EJ 14:45 13:00

*  Istnieje możliwość dowozu uczestników busem do głównego autokaru. Wyjazd realizowany będzie przy minimum 
5 osobach – informacja na 5 dni przed wyjazdem.

  przelot samolotem czarterowym Air Malta
  nadzór opiekuna ATAS podczas lotu Warszawa – Malta – Warszawa tylko w termi-
nach: 23.06, 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08.2018 (oraz w dniu 
powrotu z Malty do Warszawy 25.08.2018)

  odprawa na lotnisku Okęcie w Warszawie, zbiórka na lotnisku F. Chopina na 2 godziny 
przed wylotem w hali odlotów, terminal 2, stanowisko odpraw ATAS (Meeting Point)

  opłaty lotniskowe
  bagaż 20 kg plus bagaż podręczny 7 kg
  kanapka i woda

SZCZEGÓŁY LOTU
WARSZAWA – MALTA

wyloty w każdą SOBOTĘ od 02.06 do 06.10.2018
Wylot z Warszawy, nr lotu KM 7429 

godz. 12:30
Przylot na Maltę 

godz. 15:20

MALTA – WARSZAWA
powroty w każdą SOBOTĘ od 09.06 do 13.10.2018

Wylot z Malty, nr lotu KM 7428 
godz. 08:55

Przylot do Warszawy 
godz. 11:40

  PAKIET REZERWACYJNY I UBEZPIECZENIOWY (obowiązkowy):  poza sezonem  250 PLN
sezon (23.06–01.09.2018)  350 PLN 

   PAKIET LOTNICZY LONDYN* 
przelot Warszawa – Londyn Heathrow – Warszawa – 1350 PLN

   PAKIET AUTOKAROWY: BRIGHTON – 400 PLN 
(bilet w 2 strony)

  PAKIET LOTNICZY MALTA – 1490 PLN
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KURSY COMFORT 
Wyjazdy na wybrane, optymalne kursy językowe w konkretnych terminach na 2 tygodnie (3 tygodnie do USA) 
z opiekunem ATAS, który towarzyszy młodzieży od zbiórki w Polsce.

Kod kursu Miejscowość Szkoła Grupa 
wiekowa

Zakwaterowanie Cena 
za 2 tyg. od: Strona

akademik rodzina

KIA-08/X IRLANDIA, Dublin Emerald Cultural Institute 11–17 lat    6990 PLN 8

KAA-24/X UK, Brighton Brighton Language 
College 12–17 lat  5990 PLN 9

KAA-06/X UK, Brighton Sprachcaff e 12–17 lat  7600 PLN 10

KAA-03/X UK, Bournemouth  Southbourne School 9–16 lat   7990 PLN 11

KAA-35/X UK, Cambridge Select English 14–17 lat   6990 PLN 12

KAA-11/X UK, Eastbourne LTC 10–17 lat  6900 PLN 13

JAL UK, Londyn  ALLS 13–18 lat   3990 PLN 14

KAA-42/X UK, Lymington English Naturally 11–17 lat   5950 PLN 15

KAA-69/X UK, Oxford Kings 14–17 lat    6990 PLN 16 

KAA-26/X UK, Petersfi eld English Naturally 11–17 lat   5950 PLN 17

KAA-25/X UK, Swanage Harrow House 12–17 lat  7990 PLN 18

KAA-23/X UK, Torquay Kaplan 12–17 lat   6940 PLN 19

KMA-05/X MALTA Easy School 11–17 lat   5200 PLN 20

KCA-02/X CYPR, Episkopi English in Cyprus 7–17 lat   5500 PLN 21

KUA-12/X USA, Los Angeles Kings 12–17 lat 
 16990 PLN

(3 tyg.) 22

KUA-09/X USA, Nowy Jork Kings 12–17 lat 
 14790 PLN

(3 tyg.) 23

KHH-06/X HISZPANIA, Alicante Proyecto Espaniol 12–17 lat    5290 PLN 24

3kursy.atas.pl
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ANGIELSKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Kod kursu Miejscowość Szkoła Grupa 

wiekowa
Zakwaterowanie Rezydent Stronaakademik rodzina

MALTA

KMA-01 Swatar, San Gwann, St. Julians EC
8–13 lat

13–17 lat
16–20 lat

  rezydent 27

KMA-06/14-21 St. Julians Sprachcaff e 14–21 lat   rezydent 28

 WIELKA BRYTANIA 

KAA-23 Berkhamsted LAL 9–17 lat   29

KAA-02/B Bournemouth Kings 13–17 lat   rezydent 30

KAA-03 Bournemouth Southbourne School 10–15 lat   rezydent 31

KAA-04 Bournemouth Richard Language College 16–20 lat  rezydent 32

KAA-05 Brighton EC 10–13 lat
13–17 lat   rezydent 33

KAA-06 Brighton Sprachcaff e 12–17 lat
18–21 lat   rezydent 34

KAA-34 Cambridge EC 13–17 lat   rezydent 35 

KAA-35/C Cambridge Select English 16–25 lat   rezydent 36

KAA-15 Cambridge Studio Cambridge 13–16 lat
16–19 lat   rezydent 37

KAA-35/CU Culford Select English 12–16 lat  36

KAA-27 Leeds Centre of English Studies 12–17 lat  38

KAA-18 Londyn EC 13–17 lat  rezydent 39

KAA-17 Londyn/Cobham Hall Emerald Cultural Institute 11–17 lat  40

KAA-02/L Londyn Kings 14–17 lat  rezydent 41

KAA-16 Londyn Embassy Summer od 13 lat  rezydent 42

KAA-10 Londyn Studio Cambridge 14–17 lat  rezydent 43

KAA-69 Oxford Kings 15–17 lat   rezydent 44

KAA-20 Oxford Oxford English Centre 14–17 lat  rezydent 45

KAA-26/W Winchester English Naturally 16–21 lat  46

 WIELKA BRYTANIA – SZKOŁY EKSKLUZYWNE

KAA-07 Folkestone Earscliff e Summer
13–17 lat
15–17 lat
16–17 lat

 47

KAA-30/B Brighton Bede's Summer School 15–20 lat  rezydent 48

KAA-30/D Dicker Bede's Summer School 12–17 lat   49

KAA-29/H Handcross Bede's Summer School 10–14 lat  50

KAA-30/L Lancing Bede's Summer School 13–18 lat  51

KAA-29/V Vinehall Bede's Summer School 8–12 lat  52

KAA-29/W Windlesham Bede's Summer School 11–15 lat  53

KAA-43 St. Albans Bell 7–10 lat
11–17 lat  54

SZWAJCARIA – SZKOŁA EKSKLUZYWNA

KAR-02 Leysin  Swiss Education Academy 12–18 lat  55

IRLANDIA

KIA-07 Dublin Centre of English Studies 14–17 lat   56

KIA-08 Dublin Emerald Cultural Institute 11–17 lat   57

KANADA

KUA-11 Toronto Sprachcaff e 14–21 lat   58

KURSY DOBIERANE INDYWIDUALNIE
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ANGIELSKI: KURSY DLA STARSZEJ MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Kod kursu Miejscowość Szkoła Grupa 

wiekowa
Zakwaterowanie Rezydent Stronaakademik rodzina 

MALTA

KMA-03 St. Julians EC
od 16 lat
od 30 lat
od 50 lat

  rezydent 67

KMA-05/V Valletta Easy School of Languages od 18 lat
od 50 lat   rezydent 68

KMA-06/18+ Pembroke Sprachcaff e od 18 lat   rezydent 69

WIELKA BRYTANIA 
KAA-50/B Bournemouth Kings od 16 lat   rezydent 70

KAA-03 Bournemouth Southbourne School of English od 16 lat  rezydent 31

KAA-52 Brighton Embassy English od 16 lat   rezydent 71

KAA-71/BG Brighton EC od 16 lat   rezydent 72

KAA-53 Brighton Sprachcaff e od 18 lat   rezydent 73

KAA-56/C Cambridge Embassy English od 16 lat   rezydent 74

KAA-59 Edynburg Kaplan od 16 lat   75

KAA-27 Leeds Centre of English Studies od 16 lat   38

KAA-54 Londyn Embassy English od 16 lat   rezydent 76

KAA-63 Londyn EC od 16 lat
od 30 lat   rezydent 77

KAA-50/L Londyn Kings od 16 lat   rezydent 78

KAA-69 Oxford Kings od 16 lat   rezydent 44

KAA-20 Oxford Oxford English Centre od 16 lat   rezydent 45

KAA-70 Portsmouth LSI
od 18 lat
od 25 lat
od 30 lat

  79

KAA-76 Torbay LAL od 16 lat   80

IRLANDIA
KIA-07 Dublin Centre of English Studies od 16 lat   56

KIA-08 Dublin Emerald Cultural Institute od 17 lat   57

USA 

KUA-04/N Nowy Jork EC od 16 lat
od 30 lat   81

KUA-04/M Miami EC od 16 lat   82

KUA-02/NJ
KUA-02/SD
KUA-02/SF

Nowy Jork
San Diego
San Francisco

Embassy English od 16 lat   83

KANADA 

KUA-10/T Toronto EC od 16 lat
od 30 lat   84

AUSTRALIA 

 KQA-01
Sydney
Melbourne
Gold Coast
Brisbane

Embassy English od 16 lat   85

BELGIA  ANGIELSKI, FRANCUSKI, HOLENDERSKI, NIEMIECKI 

KAB-02 Spa Ceran od 18 lat
18–25 lat   86

ANGIELSKI: RODZIC Z DZIECKIEM
Kod kursu Miejscowość Szkoła Grupa 

wiekowa
Zakwaterowanie Rezydent Stronaakademik rodzina

MALTA

KMA-07 Malta EC
7–13 lat

13–17 lat
od 18 lat

  rezydent 61

 WIELKA BRYTANIA 

KAA-24/R Brighton Brighton Language College 5–11 lat
od 21 lat  rezydent 62

KAA-02/M Moreton Hall Kings
3–7 lat

8–13 lat
od 20 lat

 63

KAA-41 Londyn Frances King 6–16 lat
od 21 lat   rezydent 64

KURSY DOBIERANE INDYWIDUALNIE
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INNE JĘZYKI: KURSY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Kod kursu Miejscowość Szkoła Grupa 

wiekowa
Zakwaterowanie Rezydent Strona

akademik rodzina 

AUSTRIA – NIEMIECKI

KON-01 Wiedeń Actilingua
12–17 lat
16–19 lat
od 16 lat

  89

NIEMCY – NIEMIECKI

KNN-02 Berlin GLS
7–14 lat

13–17 lat
16–18 lat

  90

KNN-04 Berlin GLS od 18 lat
od 30 lat   91

KNN-05/B
KNN-05/M
KNN-05/K

Berlin
Monachium
Kolonia

BWS od 16 lat   92

KNN-03 Frankfurt Sprachcaff e 13–21 lat
od 18 lat   93

FRANCJA – FRANCUSKI
KFF-01/N
KFF-01/P

Nicea 
Paryż Sprachcaff e 13–21 lat

16–21 lat   94

KFF-03 Nicea Azurlingua 12–17 lat
od 16 lat   95

KFF-05/N
KFF-05/P

Nicea 
Paryż France Langue od 17 lat   96

HISZPANIA – HISZPAŃSKI
KHH-03/B
KHH-03/MAD
KHH-03/MAL
KHH-03/MAR
KHH-03/S
KHH-03/W

Barcelona
Madryt
Malaga
Marbella
Salamanka
Walencja

Enforex od 16 lat   97

WŁOCHY – WŁOSKI
KWW-01/F
KWW-01/M
KWW-01/S
KWW-01/R

Florencja 
Rzym
Mediolan
Siena

Scuola Leonardo da Vinci od 16 lat   98

ROSJA – ROSYJSKI

KER-01 St. Petersburg Derzhavin Institute od 18 lat   99

Więcej ofert i języków (arabski, chiński itd.) na stronie kursy.atas.pl

KURSY SPECJALISTYCZNE
BIZNESOWE Strona

KMA-06/18+ MALTA, Pembroke Sprachcaff e 69

KMA-03 MALTA, St. Julians EC 67

KAA-52 Brighton  Embassy English 71

KAA-53 Brighton Sprachcaff e 73

KAA-59 Edynburg Kaplan 75

KAA-63 Londyn EC 77

KAA-70 Portsmouth LSI 79

KUA-10/T Toronto EC 84

KUA-04/M Miami EC 82
KUA-02/NJ
KUA-02/SD
KUA-02/SF

Nowy Jork
San Diego
San Francisco

Embassy English 83

KUA-04 Nowy Jork EC 81

KON-01 Wiedeń Actilingua 89

DLA OSÓB POWYŻEJ 30 lat Strona

KMA-03 MALTA, St. Julians, 
30+ EC 67

KAA-63 Londyn, 30+ EC 77

KAA-70 Portsmouth, 30+ LSI 79

KUA-10/T Toronto EC 84

KUA-04 Nowy Jork EC 81

KNN-04 Berlin GLS 91

PROFESSIONAL ENGLISH Strona

KAA-70 Portsmouth LSI 79 

KURSY SPECJALISTYCZNE
EGZAMINACYJNE Strona
KAA-50/B 
KAA-50/L 

FCE i CAE
FCE, CAE, IELTS

Bournemouth
Londyn Kings od 16 lat 70

78

KAA-71/BG FCE, CAE, IELTS Brighton EC od 16 lat 72

KAA-56/C IELTS Cambridge Embassy English od 16 lat 74

KAA-07 IELTS Folkestone Earlscliff e Summer 47

KAA-30/L 
KAA-30/B 

FCE i CAE
CAE, IELTS

Lancing
Brighton Bede’s 13–18 lat

15–20 lat
51
48

KAA-54 IELTS Londyn Embassy English od 16 lat 76

KAA-63 IELTS, FCE, CAE Londyn EC od 16 lat 77

KAA-20 FCE, CAE, CPE Oxford Oxford English 
Centre od 16 lat 45

KUA-02/N 
KUA-02/S
KUA-02/SD 

TOEFL
TOEFL
TOEFL

Nowy Jork
San Francisco
San Diego

Embassy English od 16 lat 83

DLA SENIORÓW 50+ Strona

KMA-05 MALTA, Valletta Easy School of Languages 68

KMA-03 MALTA, St. Julians EC 67

KAA-57 Chester English in Chester kursy.atas.pl

LEKCJE INDYWIDUALNE, MAŁE GRUPY Strona

KAA-70 Portsmouth LSI 79

KAA-76 Torbay LAL 80

KAB-02 BELGIA, Spa Ceran 86

KMA-03 MALTA, St. Julians EC 67

KURS GOTOWANIA Strona

KFF-05 Nicea France Langue 96

KURSY DOBIERANE INDYWIDUALNIE



kursy.atas.pl

Kursy COMFORT 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu specjalistów firmy ATAS, osobistym wizytom 
w międzynarodowych szkołach językowych, jak i opiniom naszych uczestników, postanowiliśmy 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i  wybraliśmy optymalne wyjazdy językowe dla 
młodzieży, które nazwaliśmy kursami COMFORT.
Kursy COMFORT przygotowaliśmy, aby ułatwić Państwu dokonanie jak  najlepszego wyboru 
spośród bogatej oferty kursów językowych.

Czym wyróżniają się kursy COMFORT?

DOBRE OPINIE: Są to szczególnie rekomendowane kursy językowe, które zostały najwy-
żej ocenione przez specjalistów fi rmy ATAS oraz te, które uzyskały najlepsze opinie klientów 
z poprzednich lat.

CENA: Adekwatna do wysokiej jakości świadczonych usług. Dokonując takiej selekcji chcieliśmy 
pomóc Państwu w wyborze dobrego kursu w przystępnej cenie.

NAUKA JĘZYKA: Kursy COMFORT ocenione zostały pod kątem sposobu prowadzenia zajęć. 
Bardzo ważne jest by były one dużo ciekawsze niż standardowe lekcje w polskiej szkole. Wszyst-
kie prowadzone są na wysokim poziomie w grupach międzynarodowych. 

OPIEKUN ATAS: Kursy COMFORT to komfort dla rodzica. Wyjazdy  zorganizowane są 
z  polskojęzycznym opiekunem ATAS, którego zadaniem jest opieka nad kursantami, udział 
w wycieczkach i zajęciach dodatkowych, wspólny przejazd oraz dbanie o prawidłowy przebieg 
kursu i  odpowiednie warunki zakwaterowania. Opiekun będzie towarzyszył młodzieży od 
momentu zbiórki wyjazdowej w Polsce.

 CIEKAWE WAKACJE: Wszystkie szkoły oferują interesujący program pozalekcyjny, ale wybie-
rając kursy COMFORT zwróciliśmy szczególną uwagę na różnorodność lokalizacji oraz bogaty 
program wycieczek i zajęć dodatkowych. Najważniejszym jest, aby dziecko wróciło szczęśliwe 
i pełne fantastycznych wrażeń z wakacyjnej nauki języka.
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DUBLINDUBLIN

kursy.atas.pl 8 KIA-08/X/18

Emerald Cultural Institute –  renomowana szkoła, mająca ponad 
30 lat doświadczenia w zapewnianiu wysokiej jakości nauki języka. 
Każdego roku gości uczestników z ponad 50 krajów całego świata. 
Posiada rekomendacje znaczących organizacji jak Quality English, 
EAQUALS, IALC, ALT. 

Dublin – stolica i największe miasto w Irlandii. Marino Institute to no-
woczesny kampus w  północnym Dublinie, który posiada 30 w  pełni 
wyposażonych sal lekcyjnych, piękny dziedziniec z  ogrodem, obiekty 
rekreacyjne i sportowe, kantynę oraz nowoczesny akademik z pokoja-
mi 1-osobowymi z łazienkami. Położony w dzielnicy rezydencyjnej, 15 
minut jazdy autobusem od centrum miasta.

Kurs Multi-Actvity – zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wykwali-
fi kowanych, doświadczonych nauczycieli, którzy główny nacisk kładą 
na rozwijanie umiejętności swobodnego komunikowania się w języku 
angielskim. Po lekcjach szkoła organizuje zajęcia rekreacyjne oraz week-
endowe wycieczki. 

Rodziny goszczące – mieszkanie u rodziny jest jednym z najlepszych 
sposobów na rozwijanie swoich umiejętności językowych w  natural-
nym, codziennym środowisku, pozwala dowiedzieć się więcej o lokalnym 
stylu życia i kulturze. Większość rodzin zlokalizowana jest w odległości 
spacerowej od szkoły – jeśli konieczny będzie krótki dojazd komunikacją 
miejską, bilet jest wliczony w cenę. 

Akademik – położony na terenie kampusu, kursanci są zakwatero-
wani w 1-osobowych pokojach z  łazienkami, tworzących 4-osobowe 
apartamenty. W  każdym apartamencie jest dostęp do wyposażonej 
kuchni oraz salonu. Kadra szkolna mieszka wraz z młodzieżą w akade-
miku i sprawuje nadzór 24h. Pralnia znajduje się na terenie akademika. 
Mieszkanie w akademiku zapewnia komfort oraz daje możliwość bycia 
częścią międzynarodowej społeczności studenckiej.

Wiek: 11–17 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy: 15.07–29.07.2018

Przedpłata: 2000 PLN

Cena:  RODZINA 6990 PLN
 AKADEMIK 8390 PLN

Dopłaty
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy 1350 PLN
  przelot na trasie Warszawa (lub Modlin) – Dublin – Warszawa (lub Modlin), rozkład 

lotów będzie podany w późniejszym okresie

Opłata zawiera
 Nauka  

15 godzin w tygodniu
Każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 15
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2-os., śniadanie, lunch (pakowany), obiadokolacja
Akademik: pokój 1-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
Ciekawy program zajęć sportowo-rekreacyjnych, w  tym półdniowe wycieczki 
po mieście (rodzina: pn.-pt., akademik: codziennie); zajęcia wieczorne (rodzina: 
2x w tyg.; akademik 7x w tyg.), np: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badminton, 
gry i zabawy zespołowe, tenis stołowy, karaoke, wieczór fi lmowy, międzynarodowe 
party, magic show, poszukiwanie skarbów, taniec irlandzki, spacer po Dublinie, GAA 
Museum & Croke Park Stadium, Trinity College & Book of Kells, Emerald Chat Zone.
2 wycieczki całodniowe, np. Powerscourt & Glendalough, Kilkenny & Dunmore Caves.

 Transfer
Transfer szkolny z  opiekunem ATAS z/na lotnisko w Dublinie w  dniu przyjazdu 
i wyjazdu. 

 Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
 Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski aż 
do powrotu do kraju, zarówno podczas przelotu jak i w czasie trwania całego pobytu. 
Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

 nauka angielskiego w tętniącym 
życiem Dublinie

 angielski na najwyższym poziomie!

 podążaj śladami Jamesa Joyce'a, 
najwybitniejszego powieściopisarza

  



K
ur

sy
 C

O
M

FO
RT

K
ur

sy
 C

O
M

FO
RT

kursy.atas.pl 9

BRIGHTONBRIGHTON

KAA-24/X/18

  nadmorska atmosfera

  szkoła w centrum Brighton

 najsłynniejsze atrakcje na 
wyciągnięcie ręki: np. Royal Pavilion, 
Brighton Pier, Th e Lanes

Wiek: 12–17 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy:  23.06–08.07.2018

07.07–22.07.2018
21.07–05.08.2018  
04.08–19.08.2018

Przedpłata: 2000 PLN

Cena: 5990 PLN
Dopłaty
–  transport grupowy ATAS: pakiet autokarowy:  400 PLN

(rozkład jazdy autokaru na str. 2)

Opłata zawiera
 Nauka  

20 lekcji lub 32 lekcje w tygodniu
(zajęcia lekcyjne w godzinach rannych i popołudniowych)
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 16
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2,3-osobowy
Śniadanie, lunch (pon.-pt. ciepły w szkole, w weekendy u rodziny), obiadokolacja
Bilet na komunikację miejską wliczony w cenę kursu

 Zajęcia pozalekcyjne
1 wycieczka całodniowa i 2 wycieczki półdniowe podczas pobytu, np. Londyn, Cam-
bridge, Oxford, Leeds Castle; 4 zajęcia popołudniowe w tygodniu np. joga, pływanie, 
zajęcia sportowe na plaży, koszykówka, tennis, poszukiwanie skarbów, jazda na 
rowerze, zwiedzane Brighton; 3 razy w tygodniu zajęcia wieczorne np. dyskoteka, 
grill, noc fi lmowa.
Uwaga! w przypadku wyboru 32 lekcji przepadają 4 zajęcia popołudniowe rekreacyj-
no-sportowe.

 Transfer
Transfer szkolny z  przystanku autokarowego w  Brighton do/z rodziny goszczącej 
w dniu przyjazdu i w dniu wyjazdu.

 Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
 Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski aż do 
powrotu do kraju, zarówno podczas przejazdu jak i w czasie całego pobytu.
Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

Brighton Language College – szkoła założona w 1995 roku, posiada 
akredytację British Council. Cieszy się opinią jednej z najlepszych szkół ję-
zykowych w Brighton.

Brighton – to tętniące życiem nadmorskie miasto, zlokalizowane na połu-
dniowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii, jest wspaniałym miejscem do nauki 
języka angielskiego. Ciekawy program pozwala młodym kursantom do-
świadczyć studenckiego życia i poznać główne atrakcje miasta.

Kurs wakacyjny – zajęcia lekcyjne odbywają się w dwóch ośrodkach na-
uczania, oddalonych od siebie kilka minut spacerem – w centrum miasta, 
blisko plaży. Tuż obok znajduje się także słynny Royal Pavilion, była rezy-
dencja królewska, obecnie przekształcona w muzeum. Szkoła korzysta 
z klas i  restauracji na terenie University of Brighton Grand Parade and 
Pavilion Parade. W pobliżu ośrodków wakacyjnych znajduje się główny 
budynek szkoły Brighton Language College. Do dyspozycji kursantów po-
zostają pokoje wspólne i patio z ogrodem, gdzie można zrelaksować się 
między zajęciami. W głównym budynku szkoły kursanci mają darmowy 
dostęp do Wi-Fi. Podczas wszystkich zajęć nadzór nad uczniami sprawuje 
kadra szkolna. Wspólna nauka oraz zajęcia pozalekcyjne pozwalają mło-
dzieży z rożnych krajów poszerzyć swoje umiejętności językowe, wiedzę 
o Wielkiej Brytanii oraz innych kulturach, w atmosferze wspaniałej waka-
cyjnej zabawy.

Rodziny goszczące –  zakwaterowanie u  starannie dobranych rodzin 
goszczących, oddalonych o  około 15–40 minut podróży komunikacją 
miejską od szkoły, pozwala na bezpośredni kontakt z brytyjską kulturą 
każdego dnia. Rodzina goszcząca zapewnia informacje o rozkładzie lo-
kalnych autobusów oraz informuje uczestników jak dotrzeć do szkoły 
pierwszego dnia na zajęcia. Raz w tygodniu zapewnia pranie.
Bilet na komunikację miejską kursanci otrzymują pierwszego dnia 
w szkole.
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BRIGHTONBRIGHTON

KAA-06/X/18

Sprachcaff e Languages Plus – międzynarodowa organizacja, która 
od ponad 30  lat prowadzi kursy językowe dla obcokrajowców. Jej 
ośrodki nauczania znajdują się w  wielu krajach, m.in. w  Niemczech, 
Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, USA i na Malcie. Posiada 
rekomendację British Council oraz jest członkiem EnglishUK.

Brighton – słynny, nadmorski kurort na południu Anglii. Zajęcia odby-
wają się w nowoczesnym kampusie University of Brighton, Varley Park, 
położonym około 25 minut jazdy od centrum Brighton. Zapewnia on 
nowoczesne sale lekcyjne, dostęp do fantastycznych obiektów do nauki, 
restaurację, pokój rekreacyjny, gdzie kursanci mogą relaksować się po-
między lekcjami, a także bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu 
w całym budynku.

Kurs wakacyjny – zajęcia lekcyjne, odbywające się po południu, pro-
wadzone są w  przyjaznej atmosferze, w  międzynarodowym gronie 
studentów. Lekcje oraz ciekawy program zajęć sportowych i rekreacyj-
nych zapewniają postępy w nauce języka angielskiego i dobrą zabawę. 

Akademik –  uczestnicy kursu mieszkają na terenie kampusu Varley 
Park, w  wygodnych pokojach 1-osobowych, pogrupowanych w  6-8 
pokojowe apartamenty. Pościel i  ręczniki są zapewnione, na miejscu 
znajduje się również samoobsługowa pralnia. Sprzątanie odbywa się 
raz w tygodniu. Kadra szkolna mieszka w kampusie wraz z młodzieżą 
i sprawuje nadzór 24h na dobę.
 

Wiek: 12–17 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy:  15.07–28.07.2018

Przedpłata: 2000 PLN

Cena: 7600 PLN
Dopłaty
– transport grupowy ATAS: 
 pakiet lotniczy Warszawa – Londyn – Warszawa 1350 PLN
 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa-Londyn  godz. 07.30–09.25
 Londyn-Warszawa godz. 18.10–21.40

– depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku  50 GBP 

Opłata zawiera
 Nauka  

20 lekcji w tygodniu (zajęcia lekcyjne w godzinach rannych i popołudniowych)
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 15
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki (wypożyczone)
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokój 1-osobowy 
Śniadanie, lunch (pakowany), obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
1 wycieczka całodniowa i 2 wycieczki półdniowe podczas pobytu, np.: Londyn, 
Oxford, Christchurch & Magdalene College, Hastings, Eastbourne.
Standardowy program zajęć pozalekcyjnych, np: kajaki, piłka nożna, fitness, 
zumba, kino, pikniki, grillowanie na plaży, zwiedzanie, wycieczki statkiem, imprezy 
międzynarodowe.

 Transfer
Transfer szkolny z  opiekunem ATAS z/na lotnisko Heathrow w  Londynie w  dniu 
przyjazdu i wyjazdu.

 Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy 
 Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski 
aż do powrotu do kraju, zarówno podczas przejazdu jak i w czasie całego pobytu.
Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

 pobyt w modnym, nadmorskim 
mieście

 nauka i zakwaterowanie na terenie 
wspaniałego kampusu

 radosna, wielokulturowa atmosfera
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BOURNEMOUTHBOURNEMOUTH

KAA-03/X/18

 urokliwe, nadmorskie miasto

 mała, rodzinna szkoła

 piaszczyste plaże

 kampus nad samym morzem

Wiek: 9–16 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy:   08.07–21.07.2018

22.07-04.08.2018

Przedpłata: 2000 PLN

Cena: 7990 PLN
Dopłaty
– transport grupowy ATAS: 
 pakiet lotniczy Warszawa – Londyn – Warszawa 1350 PLN
 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa-Londyn  godz. 07.30–09.25
 Londyn-Warszawa godz. 18.10–21.40

Opłata zawiera
 Nauka  

15 godzin w tygodniu, zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy, piątki 
i soboty od 09.15 do 12:45
Każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 16
Test kwalifi kacyjny
Książka i materiały do nauki 
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie 
Akademik: pokój 2-7-os.
Śniadanie, lunch, obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
Pierwszego dnia zwiedzanie miasta; 2 całodniowe wycieczki (w czwartki) i 2 pół-
dniowe wycieczki podczas pobytu, np.: Bath, Londyn, Oxford; New Forest, Swanage.
Ciekawy program zajęć sportowych i rekreacyjnych np. gry i zabawy zespołowe, 
piłka nożna, siatkówka plażowa, koszykówka, pływanie, krykiet, tenis, mini golf, 
spacery, zumba, barbecue, poszukiwanie skarbów, wieczór fi lmowy, zajęcia pla-
styczne, X-Factor, gry i konkursy, dyskoteka.

 Transfer
Przejazd z opiekunem ATAS z/na lotnisko Heathrow w Londynie autobusem Natio-
nal Express do centrum Bournemouth oraz szkolny transfer z centrum miasta do 
akademika w dniu przyjazdu i powrotu.

 Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
 Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski 
aż do powrotu do kraju, zarówno podczas przelotu jak i w czasie całego pobytu. 
Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

Southbourne School of English – to rodzinna szkoła językowa z ponad 
45-letnim doświadczeniem w nauczaniu języka dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. Rekomendacja British Council oraz przynależność do orga-
nizacji EnglishUK stanowi gwarancję wysokiego poziomu nauczania 
i dobrego standardu zakwaterowania. 

Bournemouth to uroczy, nadmorski kurort, położony nad kanałem 
La  Manche. Jedno z  ulubionych miejsc Anglików, cieszy się ogromną 
popularnością dzięki pięknym piaszczystym plażom i naturalnym wa-
runkom do uprawiania sportów wodnych.

Kurs Collegiate School – zajęcia odbywają się w tradycyjnej brytyj-
skiej szkole z internatem, założonej w 1899 roku. Pięknie zlokalizowany 
ośrodek nauczania położony jest 10 minut spacerem od głównej siedziby 
szkoły Southbourne School of English oraz 2 minuty spacerem od plaży. 
Na ponad 3-hektarowym terenie kampusu dostępna jest szeroka gama 
udogodnień sportowych, w tym 25m kryta i podgrzewana pływalnia, 
korty tenisowe, nowoczesne hale sportowe z pełnowymiarowym olim-
pijskim boiskiem do koszykówki oraz boiska trawiaste do gry w piłkę 
nożną, siatkówkę czy hokeja. Sale lekcyjne są nowocześnie urządzo-
ne, znajdują się w  nich tablice interaktywne, kursanci mogą także 
korzystać ze strefy WiFi. Zróżnicowane i zdrowe posiłki serwowane są 
w nowoczesnej jadalni. 

Akademik –  kursanci zakwaterowani są w  akademiku położonym 
na terenie kampusu, w jasnych, przestronnych pokojach 2–7-osobo-
wych, w osobnych skrzydłach dla chłopaków i dziewczyn. Prysznice 
i toalety znajdują się na każdym piętrze. Szkoła zapewnia pranie raz 
w tygodniu. Kadra szkolna mieszka z młodzieżą w kampusie i sprawuje 
nadzór 24h.
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CAMBRIDGECAMBRIDGE

KAA-35/X/18

Select English – renomowana szkoła językowa, organizująca kursy 
językowe dla obcokrajowców z całego świata od 1991 roku. Posiada re-
komendację British Council oraz zrzeszona jest w EnglishUK. Jest małą, 
rodzinną szkołą, która traktuje wszystkich uczniów w sposób indywi-
dualny, oferuje przyjazną, stymulującą atmosferę, wspierającą naukę 
języka oraz szybką integrację w międzynarodowym środowisku.

Cambridge to znane na całym świecie miasto uniwersyteckie, przesiąk-
nięte historią i kulturą, dzięki czemu nie sposób się w nim nudzić. Liczne 
tereny zielone pozwalają na chwilę relaksu, doskonale też nadają się do 
uprawiania sportów. 
 
Kurs Cambridge Juniors – niezwykle interesujący program w  pełni 
wykorzystuje to, co Cambridge ma do zaoferowania. Kurs obejmuje 
bogaty program zajęć sportowych i  rekreacyjnych popołudniowych 
i wieczornych oraz sobotnie wycieczki. Podczas lekcji kursanci pracują 
w grupach, prowadzą ciekawe dyskusje i projekty. 

Rodziny goszczące – pobyt u starannie dobranych rodzin goszczących 
jest doskonałą okazją do ćwiczenia języka w codziennych sytuacjach 
oraz do lepszego poznania brytyjskiej kultury. Pranie jest zapewnione 
raz w tygodniu. Rodziny goszczące są oddalone od szkoły o ok. 3–5 km, 
każdego wieczoru kursanci są odprowadzani na przystanek autobuso-
wy przez pracowników szkoły. 

Akademik – szkoła dysponuje miejscami w  domach studenckich, 
które położone są w odległości krótkiego spaceru od szkoły. W każdym 
mieszka opiekun szkolny, sprawujący nadzór nad kursantami 24h. 
W największym z akademików znajduje się 20 łóżek, w najmniejszym 
zaledwie 8. Pranie jest zapewnione raz w tygodniu. 

Wiek: 14–17 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy:  24.06–07.07.2018

08.07–21.07.2018
22.07-04.08.2018

Przedpłata: 2000 PLN

Cena:  RODZINA 6990 PLN
 AKADEMIK 8290 PLN

Dopłaty
– transport grupowy ATAS: 
 pakiet lotniczy Warszawa – Londyn – Warszawa 1350 PLN
 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa-Londyn  godz. 07.30–09.25
 Londyn-Warszawa godz. 18.10–21.40

Opłata zawiera
 Nauka  

20 godzin w tygodniu
Każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 12
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu 

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja
Koszt dojazdów od rodziny do szkoły pokrywa uczestnik, około 15 GBP/tydz.
Akademik: pokój 2, 3-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja.

 Zajęcia pozalekcyjne
Codzienne zajęcia sportowo-rekreacyjne np.: zwiedzanie miasta, muzeum, 
tenis, pokazy mody, wieczory fi lmowe, quizy, malowanie t-shirtów, piłka nożna, 
barbecue, dyskoteki, pikniki, kręgle, zajęcia plastyczne, pływanie, zakupy.
Sobotnia wycieczka do Londynu lub Oxfordu i 1 wycieczka półdniowa w tygodniu 
np. Bury St. Edmunds.

 Transfer
Transfer szkolny z  opiekunem ATAS z/na lotnisko Heathrow w  Londynie w  dniu 
przyjazdu i wyjazdu.

 Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
 Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski 
aż do powrotu do kraju, zarówno podczas przelotu jak i w czasie trwania całego 
pobytu. Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra 
szkolna.

 słynne uniwersyteckie miasto

 szkoła ze szczególnym podejściem do 
każdego uczestnika

 ciekawy program zajęć 
pozalekcyjnych
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EASTBOURNEEASTBOURNE

KAA-11/X/18

 nadmorski kurort

 szkoła mieści się w zabytkowym 
XVIII w budynku

 piękny kampus położony zaledwie 
15 minut od plaży i centrum miasta!

Wiek: 10–17 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy: 21.07–05.08.2018

Przedpłata: 2000 PLN

Cena: 6900 PLN
Dopłaty
–  transport grupowy ATAS: pakiet autokarowy:  400 PLN

(rozkład jazdy autokaru na str. 2)
–  depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku 20 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

20 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 16 
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu i raport końcowy

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokój 4, 6-os. i wieloosobowy (maksymalnie 10-os.); śniadanie, lunch, 
obiadokolacja.

 Zajęcia pozalekcyjne
Bogaty program zajęć sportowych i  rekreacyjnych, np.: tenis ziemny i  stołowy, 
kręgle, jazda na rowerze, pływanie, kino, karaoke, zajęcia plastyczne, quizy, 
dyskoteki.
1 całodniowa wycieczka i 2 półdniowe wycieczki podczas pobytu, np.: Londyn, 
Chichester, Brighton, Hastings.

 Transfer
Transfer busem szkolnym z/do przystanku autobusowego w Brighton do miejsca 
zakwaterowania w Eastbourne, w dniu przyjazdu i w dniu wyjazdu.

 Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
 Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski aż 
do powrotu do kraju, zarówno podczas przejazdu jak i w czasie całego pobytu. Do-
datkowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

LTC Language Teaching Centres –  szkoła założona w  1954 roku. 
Posiada rekomendację British Council, ponadto jest członkiem Engli-
shUK. Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wykwalifi kowaną kadrę na 
wszystkich poziomach, od podstawowego do zaawansowanego.

Eastbourne –  małe i  bezpieczne miasto. Jest jednym z  najsłyn-
niejszych nadmorskich kurortów, szczególnie lubianym przez 
Brytyjczyków. Ośrodek szkolny mieści się w stylowym, XVIII-wiecznym 
budynku „Compton Place”, należącym niegdyś do księcia Devonshi-
re. Siedziba szkoły, otoczona wspaniałym 13-hektarowym ogrodem, 
jest oddalona 15 minut od centrum miasta, plaży i  stacji kolejowej. 
W budynku szkoły mieści się 21 sal lekcyjnych, akademik dla młodzieży, 
laboratorium językowe, centrum komputerowe z bezpłatnym dostępem 
do internetu, biblioteka, pokój wypoczynkowy z  TV i  video, kuchnia, 
jadalnia oraz sala gimnastyczna. Strefa Wi-Fi dostępna jest w  całym 
budynku. Piękne tereny zielone otaczające szkołę, zostały przystosowa-
ne do uprawiania wielu sportów. Kursanci mogą korzystać ze szkolnych 
kortów tenisowych, boiska do piłki nożnej, koszykówki oraz siatkówki.

Kurs wakacyjny – przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży. Po lekcjach 
w  klasie kursanci uczestniczą w  zajęciach sportowych, kulturalnych 
i wycieczkach w międzynarodowym towarzystwie. Opiekunowie szkolni 
obecni są podczas wszystkich zajęć. 

Akademik – kursanci zakwaterowani są w akademiku, położonym na 
terenie szkoły w pokojach głównie 4–6-osobowych. Łazienki są zloka-
lizowane na korytarzach, wspólne z innymi kursantami. W oddzielnych 
skrzydłach mieszkają chłopcy i dziewczynki.
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LONDYNLONDYN

JAL

Active Language Learning & Sightseeing School – szkoła w Lon-
dynie założona przez ATAS. Łączy w sobie pasję do nauczania języka 
angielskiego z  ponad 25-letnim doświadczeniem w  organizowaniu 
atrakcyjnych wyjazdów dla młodzieży.

Londyn – multikulturowe miasto, które zachwyca połączeniem tradycji 
z nowoczesnością. 

Kurs intensywny –  przygotowany dla osób, które chcą skosztować 
nie tylko zajęć w klasach z native speakerami, ale także sprawdzić się 
w praktycznych ćwiczeniach językowych, a przy okazji poznać Londyn, 
Oxford, Brighton i przeżyć niezapomnianą przygodę w Parku Safari 
oraz Studiu Harrego Pottera.
Kurs prowadzony jest według innowacyjnego programu nauczania 
języka –  w klasach oraz podczas interesującego programu zwie-
dzania poprzez praktyczne ćwiczenia językowe, wszystko pod stałą 
opieką wychowawców. Uliczne wywiady, rozmowy z rodziną gosz-
czącą czy osobami zatrudnionymi w muzeach rozwijają umiejętności 
komunikacyjne i  gwarantują wspaniałą zabawę. Lekcje w klasach 
prowadzone są przez native speakerów. Nauczanie odbywa się na 
poziomach od lower-intermediate do upper-intermediate plus. Kurs 
koncentruje się wokół konwersacji i rozumienia języka potocznego. 
Uczestnicy dzieleni są na grupy językowe na podstawie testów kwali-
fi kacyjnych. Szkoła znajduje się w odległości do 10 minut autokarem 
od miejsca zbiórki.

Rodziny goszczące –  zakwaterowanie u  rodzin stwarza okazję do 
poznania zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Rodziny są spraw-
dzone i starannie dobrane. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach 
Londynu. Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kultu-
rowo i etnicznie.

Wiek: 13–18 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy:  23.06–08.07.2018, 07.07–22.07.2018, 21.07–05.08.2018, 04.08–19.08.2018

Przedpłata: 1000 PLN

Cena:  23.06–08.07, 21.07–05.08, 04.08–19.08.2018 3990 PLN
 07.07–22.07.2018 4190 PLN

Dopłaty
–  transport grupowy ATAS: pakiet autokarowy (rozkład jazdy na str. 2)  400 PLN
–  transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Warszawa – Londyn – Warszawa 1350 PLN

Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa-Londyn  godz. 15.30–17.20
 Londyn-Warszawa godz. 18.10–21.40
–  koszt wstępów i realizacji programu (płatne w Londynie): 
 osoby urodzone po roku 2002  140 GBP
 osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej  160 GBP
–  transfer komunikacją miejską z/na lotnisko Heathrow 

pod opieką wychowawcy (pakiet lotniczy)  10 GBP
Dodatkowe opcje:
–  ubezpieczenie od kosztów rezygnacji:  pakiet autokarowy 135 PLN

 pakiet lotniczy 160 PLN
–  ubezpieczenie dla osób przewlekle chorych 175 PLN
– gwarancja niezmiennej ceny 120 PLN
– specjalna dieta (wegańska, bezglutenowa, bezlaktozowa)  250 PLN

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs intensywny: 15 lekcji w tygodniu w klasach, każda lekcja trwa 45 min, 
10 godzin praktycznych zajęć w terenie
Nauka w grupach polskich, spodziewany udział obcokrajowców
Maksymalna liczba osób w klasie: 16
Materiały dydaktyczne, test kwalifi kacyjny, certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2–4-os.; śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu, obiadokolacja.

 Zajęcia pozalekcyjne
Program zwiedzania LONDYNU: m.in. Westminster, Tower of London, rejs statkiem 
po Tamizie, London Eye, wyjście na MUSICAL, Galeria Narodowa, Muzeum Figur Wo-
skowych Madame Tussaud's, Muzeum Brytyjskie, Covent Garden, Muzeum Historii 
Naturalnej, Harrods.
2 wycieczki całodniowe: LONGLEAT SAFARI PARK; OXFORD; 2 wycieczki półdniowe: 
HARRY POTTER STUDIO; BRIGHTON.
Program zwiedzania prowadzony jest częściowo w języku angielskim.

 Transfer
Codzienny z/do rodziny goszczącej na/z miejsca zbiórki (rodzina), codzienny trans-
fer do/z szkoły (autokar), transport autokarem podczas zwiedzania.

 Nadzór opiekuna ATAS
Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski 
aż do powrotu do kraju, zarówno podczas przejazdu jak i w czasie całego pobytu.

 Ubezpieczenie NNW, KL, bagaż

 największe atrakcje Londynu

 praktyczne ćwiczenia językowe 
w terenie

 Musical, Harry Potter Studio, 
Park Safari
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LYMINGTONLYMINGTON

KAA-42/X/18

 urokliwe, bezpieczne i typowo 
angielskie miasteczko

 mała, rodzinna szkoła

 Work Experience

Wiek: 11–14 lat, 15–17 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy: 15.07–28.07.2018

Przedpłata: 2000 PLN

Cena: 5950 PLN
Dopłaty
–  transport grupowy ATAS: 
 pakiet lotniczy Warszawa – Londyn – Warszawa 1350 PLN
Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa-Londyn  godz. 07.30–09.25
 Londyn-Warszawa godz. 18.10–21.40
– dieta specjalna  260 PLN

Opłata zawiera
 Nauka  

15 godzin w tygodniu, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku 
w godz. 09.00–12.30, każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 15
Test kwalifi kacyjny, szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu (przesyłany e-mailem) 

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 1, 2-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja.

 Zajęcia pozalekcyjne
2 półdniowe wycieczki, np. Southampton, Brockenhurst oraz sobotnia wycieczka 
całodniowa do Londynu lub jednej z pobliskich lokalizacji, np. Bournemouth lub 
wyspa Wight.
5 zajęć sportowo-rekreacyjnych w tygodniu do wyboru w godzinach 14.00–17.00: 
pływanie, piłka nożna, koszykówka, tenis, sporty drużynowe, trampolina, krykiet, 
foto-spacer, kręcenie fi lmu, sztuka i rzemiosło, wizyta w muzeum, poszukiwanie 
skarbów, opowiadania, aukcje charytatywne.
2 wieczorne spotkania z brytyjską społecznością (zwykle w środy).
W piątkowe wieczory impreza/dyskoteka w towarzystwie wszystkich kursantów.
Uwaga! Zajęcia sportowo-rekreacyjne i półdniowa wycieczka niedostępne dla 
osób, które wybiorą program Work Experience.

 Transfer
Transfer szkolny z  opiekunem ATAS z/na lotnisko Heathrow w  Londynie w  dniu 
przyjazdu i wyjazdu.

 Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
 Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski 
aż do powrotu do kraju, zarówno podczas przelotu jak i w czasie trwania całego 
pobytu. Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra 
szkolna.

English Naturally – szkoła językowa założona w 1999 roku, z główną 
siedzibą w Winchester. To jedno z najpiękniejszych, a także prężnie dzia-
łających miast w Wielkiej Brytanii. Szkoła jest członkiem FSB (Federation 
of Small Businesses) oraz Centre for Trinity College w Londynie.

Lymington – to piękne, bezpieczne, typowo angielskie miasto w hrab-
stwie Hampshire, zlokalizowane niedaleko Southampton oraz wyspy 
Wight. Położone jest w  pobliżu morza oraz Parku Narodowego New 
Forest National Park, o wspaniałych walorach przyrodniczych i spekta-
kularnych krajobrazach. W Lymington znajduje się mnóstwo ciekawych 
sklepów, kawiarni i  pubów. Ośrodek nauczania mieści się w  centrum 
miasta, w pobliżu stacji kolejowej, posiada przestronne klasy, pokój re-
kreacyjny, miejsce na grillowanie oraz bar na imprezy szkolne.

Kurs językowy –  głównym celem szkoły jest poprawa znajomości 
języka angielskiego możliwie najszybciej, w jego naturalnym środowi-
sku. Zajęcia odbywają się na wszystkich poziomach, od podstawowego 
do zaawansowanego. Program nauczania koncentruje się na wzbo-
gacaniu słownictwa, rozumieniu ze słuchu oraz mówieniu. Ponadto 
szkoła organizuje cotygodniowe (zwykle w środy) wieczorne spotkania 
z lokalną brytyjską społecznością. 

Rodziny goszczące – kursanci zakwaterowani są u starannie dobranych 
rodzin, co stwarza okazję do poznania i uczestniczenia w codziennym 
życiu mieszkańców oraz wykorzystania znajomości języka w praktyce. 
Niektóre rodziny goszczące zamieszkują pobliskie miejscowości – w takim 
przypadku kursanci mają zapewniony w cenie bilet na komunikację.

Work Experience (praca zawodowa) – kursanci powyżej 16 roku życia 
zamiast udziału w zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach półdniowych 
mogą zdecydować się na praktyki. Doświadczenie zawodowe można 
zdobywać w sklepach, kawiarniach i małych biurach. Liczba miejsc na 
praktykach jest ograniczona. Praca podczas work experience nie jest wy-
nagradzana fi nansowo.
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OXFORDOXFORD

KAA-69/X/18

Kings – renomowana szkoła, założona w 1957 roku, posiada akredytację 
British Council i jest zrzeszona w EnglishUK. Posiada nowoczesne centra 
nauczania zlokalizowane zarówno w  Wielkiej Brytanii, jak i  w  USA. 
Nauka języka prowadzona jest na wysokim poziomie przez doświadczo-
ną i wykwalifi kowana kadrę szkolną.

Oxford – jedno z najstarszych i najsłynniejszych miast uniwersyteckich 
świata, położone w południowej części Wielkiej Brytanii. Oxford często 
nazywany jest „miastem malowniczych wież”, którą to nazwę zawdzię-
cza swojej wspaniałej architekturze i uniwersyteckiej zabudowie. 

Kurs Vacation Extra – ośrodek nauczania St. Josephs zlokalizowany 
jest w willowej dzielnicy Oxfordu, 20 minut jazdy autobusem od centrum 
miasta. W pobliżu znajdują się liczne sklepy, bary, restauracje, a także 
biblioteka oraz centrum sportowe z basenem. Szkoła wyposażona jest 
w 21 nowocześnie urządzonych sal lekcyjnych, większość z nich posiada 
tablice interaktywne, specjalistyczne studio plastyczne, multimedialne 
laboratorium naukowo-językowe, bibliotekę, czytelnię, pokój rekreacyj-
ny, centrum komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu oraz 
strefę Wi-Fi w całym budynku. Na terenie szkoły znajduje się przestronna 
kafeteria serwująca ciepłe posiłki oraz patio, gdzie kursanci mogą relak-
sować się podczas przerw w zajęciach.

Rodziny goszczące – starannie wyselekcjonowane, zakwaterowanie 
w pokojach 1-osobowych, podróż do szkoły zajmuje do około 30 minut 
spacerem. Raz w tygodniu rodziny zapewniają pranie.

Akademik Crescent Hall – to nowoczesny, świetnie wyposażony 
akademik, należący do Oxford Brookes University, położony zaledwie 
2 minuty spacerem od ośrodka szkolnego St. Josephs. Kursanci mieszkają 
w 1-osobowych pokojach, pogrupowanych w 6-pokojowe apartamenty, 
z których każdy posiada 2 łazienki. Do dyspozycji mieszkańców jest także 
samoobsługowa pralnia, sala telewizyjna i ogród. Posiłki serwowane są 
w kafeterii ośrodka St. Josephs. 

Wiek: 14–17 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy:  01.07–14.07.2018 Wylot z Warszawy

15.07–28.07.2018 Wylot z Warszawy
29.07–11.08.2018 Wylot z Gdańska i Warszawy 

Przedpłata: 2000 PLN

Cena:  RODZINA 6990 PLN
 AKADEMIK 8390 PLN

Dopłaty
–  transport grupowy ATAS, pakiet lotniczy: 

Warszawa – Londyn – Warszawa 1350 PLN
 Gdańsk* – Londyn – Gdańsk*   1450 PLN
 * lot łączony z przesiadką w Warszawie

–  depozyt, płatny pierwszego dnia w akademiku   150 GBP
 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa – Londyn  godz. 07.30–09.25
 Londyn – Warszawa godz. 18.10–21.40
 Gdańsk – Londyn godz. 05.35–09.25
 Londyn – Gdańsk godz. 18.10–23.35

Opłata zawiera
 Nauka  

15 godzin w tygodniu, każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 15
Test kwalifi kacyjny, szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu 

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 1-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja
Akademik: pokój 1-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
1 wycieczka całodniowa i  2 wycieczki półdniowe podczas pobytu, np. Blenheim 
Palace, Magdalene College, Bletchley Park, Londyn, Bath, Brighton, Bournemouth, 
Windsor Castle i Eton.
Popołudniowe i  wieczorne zajęcia sportowo-rekreacyjne od poniedziałku do 
piątku, np. zwiedzanie muzeów, ogród botaniczny, wieczory fi lmowe, rękodzieło 
artystyczne, quizy, gry i zabawy drużynowe. 
Bilety wstępów oraz przejazdy wg programu szkolnego są wliczone w cenę.

 Transfer
Przejazd z  opiekunem ATAS z/na lotnisko Heathrow w  Londynie autobusem 
National Express do centrum Oxfordu oraz taxi transfer z centrum miasta do za-
kwaterowania, w dniu przyjazdu i powrotu.

 Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
 Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski aż do 
powrotu do kraju, zarówno podczas przelotu jak i w czasie trwania całego pobytu. Dodat-
kowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

 nauka w słynnym uniwersyteckim 
mieście

 wylot z opiekunem z Gdańska 
i Warszawy

 wysoki poziom nauczania
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PETERSFIELDPETERSFIELD

KAA-26/X/18

 urokliwe, bezpieczne i typowo 
angielskie miasteczko

 mała, rodzinna szkoła

 spotkania z brytyjską społecznością

 Work Experience

Wiek: 11–14 lat, 15–17 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy:  01.07–14.07.2018

22.07-04.08.2018

Przedpłata: 2000 PLN

Cena: 5950 PLN
Dopłaty
– transport grupowy ATAS: 
 pakiet lotniczy Warszawa – Londyn Heathrow – Warszawa 1350 PLN
 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa–Londyn  godz. 07.30–09.25
 Londyn–Warszawa godz. 18.10–21.40
– dieta specjalna  260 PLN

Opłata zawiera
 Nauka  

15 godzin w tygodniu, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 
09.00–12.30, każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 15
Test kwalifi kacyjny, szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu (przesyłany e-mailem) 

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 1, 2-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
2 półdniowe wycieczki, np. Winchester, Portsmouth oraz sobotnia wycieczka do 
Londynu.
5 zajęć sportowo-rekreacyjnych w tygodniu do wyboru w godzinach 14.00–17.00, 
np.: pływanie, piłka nożna, koszykówka, tenis, sporty drużynowe, trampolina, 
krykiet, żeglowanie na jeziorze, foto-spacer, kręcenie fi lmu, sztuka i  rzemiosło, 
wizyta w muzeum, poszukiwanie skarbów, opowiadania, aukcje charytatywne.
2 wieczorne spotkania z brytyjską społecznością (zwykle w środy).
W piątkowe wieczory impreza/dyskoteka lub karaoke w towarzystwie wszystkich 
kursantów.
Uwaga! Zajęcia sportowo-rekreacyjne i półdniowa wycieczka niedostępne dla 
osób, które wybiorą program Work Experience.

 Transfer
Transfer szkolny z  opiekunem ATAS z/na lotnisko Heathrow w  Londynie w  dniu 
przyjazdu i wyjazdu.

 Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
 Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski 
aż do powrotu do kraju, zarówno podczas przelotu jak i w czasie trwania całego 
pobytu. Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra 
szkolna.

English Naturally – szkoła językowa założona w 1999 roku, z główną 
siedzibą w Winchester. Szkoła jest członkiem FSB (Federation of Small Bu-
sinesses) oraz Centre for Trinity College w Londynie.

Petersfi eld – to piękne, bezpieczne i typowo angielskie miasteczko. Po-
łożone jest około 95 km od Londynu na terenie Parku Narodowego South 
Downs National Park, górzystego obszaru z pięknymi osadami, lasami, 
ścieżkami rowerowymi i konnymi. Główny ośrodek nauczania mieści się 
w Petersfi eld Social Club, posiada 4 sale, pokój rekreacyjny, miejsce na gril-
lowanie oraz bar na imprezy szkolne. Szkoła korzysta również z innych sal 
w mieście. Wi-Fi jest dostępne w Social Club oraz u większości rodzin.

Kurs językowy – głównym celem szkoły jest poprawa znajomości języka 
angielskiego możliwie najszybciej, w  jego naturalnym środowisku. 
Zajęcia odbywają się na wszystkich poziomach, od podstawowego do 
zaawansowanego. Program nauczania koncentruje się na wzbogacaniu 
słownictwa, rozumieniu ze słuchu oraz mówieniu. Ponadto szkoła or-
ganizuje cotygodniowe (zwykle w środy) wieczorne spotkania z lokalną 
brytyjską społecznością. 

Rodziny goszczące – kursanci zakwaterowani są u starannie dobranych 
rodzin, co stwarza okazję uczestniczenia w  ich codziennym życiu oraz 
wykorzystania znajomości języka w praktyce. Większość rodzin zlokali-
zowana jest w Petersfi eld, do 25 minut spacerem lub jazdy komunikacją 
miejską od szkoły. Niektóre rodziny zamieszkują pobliskie miejscowości, 
wówczas kursanci mają zapewniony w cenie bilet na komunikację.

Work Experience (praca zawodowa) – kursanci powyżej 16 roku życia 
zamiast udziału w zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach półdniowych 
mogą zdecydować się na praktyki. Doświadczenie zawodowe można 
zdobywać w sklepach, kawiarniach i małych biurach. Liczba miejsc na 
praktykach jest ograniczona. Praca podczas work experience nie jest wy-
nagradzana fi nansowo.
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SWANAGESWANAGE

 KAA-25/X/18

Harrow House – szkoła językowa założona w 1969 roku, jedyna zlo-
kalizowana w  nadmorskiej miejscowości Swanage. Zrzeszona jest 
w  EnglishUK, RELSA (Recognised English Language Schools Associa-
tion), posiada rekomendację Departamentu Edukacji Wielkiej Brytanii 
oraz akredytację British Council. Szkoła ma charakter międzynarodowy 
i przyjmuje kursantów z całego świata. 

Swanage – to popularny kurort na południowym wybrzeżu Anglii, 
z długimi i piaszczystymi plażami oraz przepiękną, nadmorską scenerią, 
położony około 2,5 godziny jazdy samochodem od Londynu. Ośrodek 
szkolny usytuowany jest na 2,5 ha terenów zielonych, w  odległości 
około 10 minut spacerem od centrum miasteczka i plaży. Na jego terenie 
znajdują się: 33 nowocześnie urządzone sale lekcyjne, laboratorium 
komputerowe, biblioteka, pokój gier ze stołami do gry w bilarda, ping-
-ponga oraz rzutkami, sala dyskotekowa z barem i telewizją satelitarną, 
kafeteria, sklep, aula teatralna, pralnia samoobsługowa, gabinet lekar-
ski oraz liczne obiekty sportowe m.in. basen, sala gimnastyczna, korty 
tenisowe, boiska do gry w koszykówkę i piłkę nożną, mini golf, fi tness 
studio, joga/aerobic studio, internet Wi-Fi.

Kurs Junior English plus Sports – program tego niezwykle ciekawego 
programu językowego obejmuje tygodniowo 15 godzin zajęć lekcyjnych 
w klasach na różnych poziomach zaawansowania oraz 15 godzin zajęć 
rekreacyjno–sportowych, takich jak: aeroball, bilard, badminton, koszy-
kówka, benchball, zajęcia komputerowe, gra w dwa ognie, piłka nożna, 
ćwiczenia na siłowni, krykiet, hokej, mini golf, mini olimpiada, netball, 
siatkówka, łucznictwo, pływanie, tenis stołowy, sporty drużynowe, tenis 
ziemny, town quiz. 

Akademik – młodzież mieszka na terenie kampusu, co zapewnia 
wygodne zakwaterowanie niedaleko centrum miasta, w  przepięknej 
nadmorskiej okolicy. Kursanci mieszkają w kilkuosobowych pokojach, ła-
zienki są wspólne zlokalizowane na korytarzach. Kadra szkolna mieszka 
wraz z młodzieżą i sprawuje nadzór 24h.

Wiek: 12–17 lat

Czas trwania: 2 tygodnie

Terminy: 14.07–28.07.2018

Przedpłata: 2000 PLN

Cena:  7990 PLN

Dopłaty
–  transport grupowy ATAS, pakiet lotniczy: 
 Warszawa – Londyn – Warszawa  1350 PLN
 Poznań* – Londyn – Poznań*   1450 PLN
* lot łączony z przesiadką w Warszawie

 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa-Londyn  godz. 07:30–09:25
 Londyn-Warszawa godz. 18:10–21:40
 Poznań-Londyn godz. 05:45–09:25
 Londyn-Poznań godz. 18:10–23:50

Opłata zawiera

 Nauka  
15 godzin zajęć językowych w tygodniu 
+ 15 godzin zajęć sportowych w tygodniu
Każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 12–16
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokój 3–6-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
2 całodniowe wycieczki i 1 półdniowa wycieczka podczas pobytu, np.: Londyn, 
Oxford, Bath, Portsmouth, Salisbury, Stonehenge, Bournemouth.
Program rekreacyjno-sportowy m.in. karaoke, bingo, dyskoteki, wieczory fi lmowe, 
malowanie twarzy, gry, zabawy, quizy, konkursy talentów, słuchanie muzyki, aero-
ball, pantomima, zajęcia sportowe.

 Transfer
Transfer z opiekunem ATAS z/na lotnisko Heathrow w Londynie w dniu przyjazdu 
i powrotu.

 Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy

 Nadzór opiekuna ATAS
Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski 
aż do powrotu do kraju, zarówno podczas przejazdu jak i w czasie całego pobytu. 
Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

 wylot z opiekunem z Poznania 
i Warszawy!

 fantastyczny kampus i niebanalne 
zajęcia sportowe

 wspaniała nadmorska lokalizacja
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TORQUAYTORQUAY

KAA-23/X/18

 sale lekcyjne z pięknym widokiem na 
morze

 wakacje z językiem na Angielskiej 
Riwierze

 ciepły klimat, piękne plaże, 
tropikalne palmy

Wiek: 12–17 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy: 29.07–11.08.2018

Przedpłata: 2000 PLN

Cena: 6940 PLN
Dopłaty
– transport grupowy ATAS: 
 pakiet lotniczy Warszawa – Londyn Heathrow – Warszawa 1350 PLN
 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa–Londyn  godz. 07.30–09.25
 Londyn–Warszawa godz. 18.10–21.40

– dieta specjalna 320 PLN

Opłata zawiera
 Nauka  

20 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 15
Test kwalifi kacyjny
Materiały do nauki i książka Kaplan+
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2-os.; śniadanie, lunch, obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia popołudniowe i wieczorne np. sporty wodne, rejs łódką po zatoce, kręgle, 
talent show, quizy, wieczory fi lmowe, dyskoteki.
1 całodniowa wycieczka oraz 2 półdniowe wycieczki podczas pobytu, np. park roz-
rywki Woodlands, Cockington, Plymouth, Exeter, Torre Abbey, Londyn.

 Transfer
Transfer szkolny z/na lotnisko Londyn Heathrow do miejsca zakwaterowania 
w dniu przylotu i wylotu.

 Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
 Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski 
aż do powrotu do kraju, zarówno podczas przelotu jak i w czasie trwania całego 
pobytu. Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra 
szkolna.

Kaplan International English jest jedną z największych szkół języ-
kowych, z  ponad 75-letnim doświadczeniem w  nauczaniu języków 
obcych. Dysponuje własnymi centrami nauczania w Wielkiej Brytanii, 
Irlandii, USA, Kanadzie oraz Nowej Zelandii. Jest członkiem EnglishUK. 
Ośrodek nauczania w Torquay posiada akredytację British Council.

Torquay – miasto położone nad morzem, w południowo-zachodniej 
części kraju, w hrabstwie Devon. Szkoła Kaplan usytuowana jest zale-
dwie 3 minuty spacerem od centrum miasta, w pobliżu wielu sklepów 
i restauracji. Ośrodek szkolny zajmuje okazały budynek, a z sal lekcyj-
nych rozpościera się piękny widok na morze. Do dyspozycji kursantów 
pozostają przestronne sale wyposażone w tablice interaktywne, sala 
komputerowa z dostępem do internetu, biblioteka, a także pokój re-
kreacyjny z TV, bilardem oraz grami planszowymi, duży ogród i taras. 
Na terenie budynku jest dostęp do Wi-Fi. W szkole znajduje się również 
kafeteria, w której można kupić zarówno ciepłe posiłki, jak i przeką-
ski. Raz w tygodniu kadra szkolna organizuje dla kursantów przyjęcie 
grillowe w ogrodzie. W jednym terminie w ośrodku przebywa około 
100 uczestników.

Kurs językowy –  zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wykwalifi -
kowaną i  doświadczoną kadrę lektorską na wszystkich poziomach 
zaawansowania, przy użyciu wysokiej jakości nowoczesnych podręcz-
ników Kaplana. Kursanci mają także dostęp do ćwiczeń online, które 
stanowią całość z podręcznikami i są kontynuacją ćwiczeń wykonywa-
nych podczas lekcji.

Rodzina goszcząca – studenci zakwaterowani są u starannie dobra-
nych rodzin goszczących, oddalonych od szkoły o około 25–45 minut 
jazdy komunikacją miejską bądź spacerem. Kursanci mieszkają w po-
kojach 2-osobowych. Zakwaterowanie z  obcokrajowcem u  rodziny 
brytyjskiej daje możliwość wykorzystania nowo poznanego słownic-
twa oraz pozwala na poznanie zwyczajów panujących w Anglii. 
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MALTAMALTA

KMA-05/X/18

Easy School of Languages – szkoła językowa, dysponująca całorocz-
nym centrum nauczania dla osób dorosłych w stolicy Malty, Vallettcie, 
oraz wakacyjnymi ośrodkami nauczania dla młodzieży w  urokliwej 
miejscowości Marsascala i w St. Paul's Bay. Szkoła posiada akredytację 
FELTOM, która stanowi gwarancję wysokiego poziomu nauczania. 

Marsascala – to tradycyjna osada rybacka, położona w malowniczej 
zatoce, na południowym wschodzie wyspy. Lubiana nie tylko przez 
mieszkańców, ale też turystów, ze względu na urokliwe plaże w kształcie 
litery „U”, skaliste wybrzeże i wielobarwne statki rybackie, które nadają 
temu miejscu niepowtarzalny charakter.
Kurs Southern Junior Programme – zajęcia odbywają się w ośrodku 
położonym w  Marsascali. Szkoła zlokalizowana jest na wzgórzu 
z pięknym widokiem na zatokę. Sale lekcyjne są przestronne i dobrze 
oświetlone.
Kursanci zakwaterowani są w pokojach 2-osobowych u niezwykle go-
ścinnych rodzin, mieszkających w spacerowej odległości od szkoły.

St. Paul's Bay – to popularny, malowniczo położony wakacyjny kurort 
nad zatoką, z licznymi restauracjami, barami, kawiarniami i udogodnie-
niami dla amatorów sportów wodnych. Tutejsze wybrzeże jest w dużej 
mierze skaliste, ale niedaleko można znaleźć również piękne piaszczyste 
plaże. 
Kurs Northern Junior Programme – ośrodek nauczania zlokalizowa-
ny jest 10 minut jazdy od zatoki St. Paul's Bay, w miejscowości Mosta. 
Szkoła zapewnia codzienny transport na zajęcia lekcyjne oraz w drodze 
powrotnej na miejsce zakwaterowania. To nowoczesna szkoła z dużymi, 
jasnymi salami lekcyjnymi, z niektórych sal rozpościera się wspaniały 
widok na kościół Rotunda w Moście.
Kursanci zakwaterowani są w  4* hotelu Bellavista, który zlokali-
zowany jest w  St.  Paul's Bay. Mieszkają w  pokojach 3,  4-osobowych 
z łazienami. Do dyspozycji kursantów pozostaje m.in. hotelowy basen, 
jacuzzi, siłownia i mini-market. 

Wiek: 11–17 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy:  RODZINA  30.06–14.07.2018

HOTEL  14.07–28.07.2018

Przedpłata: 2000 PLN

Cena:  RODZINA 5200 PLN 
 HOTEL 5500 PLN

Dopłaty
–  transport grupowy ATAS: 

pakiet lotniczy Warszawa – Malta – Warszawa  1490 PLN
 Szczegóły przelotu liniami Air Malta:
 Warszawa–Malta  godz. 12.30–15.20
 Malta–Warszawa  godz. 08.55–11.40

Opłata zawiera
 Nauka  

20 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 15
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja
Hotel: pokój 3, 4-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
Bogaty i  ciekawy pakiet zajęć popołudniowych oraz półdniowych wycieczek, np. 
poszukiwanie skarbów, zwiedzanie Valletty, wieczorne imprezy, wizyta na plaży, gry 
i zabawy sportowe, zakupy, zwiedzanie Mdiny, wieczór fi lmowy, quizy, relaks pod 
nadzorem szkolnej kadry.
Wycieczki weekendowe: np. Comino – The Blue Lagoon, Splash and Fun Water Park, 
wyspa Gozo, Ta Fra' Ben Rocky Beach.

 Transfer
Transfer szkolny z opiekunem ATAS z/na lotnisko, w dniu przyjazdu i wyjazdu.

 Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
 Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski aż 
do powrotu do kraju, zarówno podczas przelotu jak i w czasie trwania całego pobytu. 
Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

 nauka angielskiego w ciepłym 
klimacie pełnym słońca

 połączenie nauki z zabawą oraz 
zwiedzaniem interesujących 
zakątków wyspy

 zakwaterowanie u rodzin lub hotelu
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CYPR /EPISKOPICYPR /EPISKOPI

KCA-02/X/18

 najbardziej słoneczny klimat na 
Morzu Śródziemnym

 zakwaterowanie w 3*, 
klimatyzowanym hotelu

 piaszczyste plaże, 
starożytne zabytki

Wiek: 7–11, 12–17 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy:  06.07–21.07.2018

20.07–04.08.2018
03.08–18.08.2018

Przedpłata: 2000 PLN

Cena: 5500 PLN
Dopłaty
– transport grupowy ATAS: 
 pakiet lotniczy Warszawa – Larnaka – Warszawa  1290 PLN
 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT: 
 Warszawa–Larnaka godz.  godz. 22.30–02.55
 Larnaka–Warszawa  godz. 03.40–06.15

– depozyt płatny pierwszego dnia w szkole 100 EUR

Opłata zawiera
 Nauka  

20 lekcji w tygodniu
Każda lekcja po 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 15
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Hotel Episcopiana, klimatyzowany pokój 4-os. z łazienką
Śniadanie, lunch, obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
Codzienne zajęcia sportowo-rekreacyjne np. aerobic, taniec, piłka nożna, piłka 
plażowa, mini olimpiada, zajęcia plastyczne, karaoke, zumba, talent show, quizy, 
wieczory fi lmowe, warsztaty artystyczne, wieczory międzynarodowe
2 całodniowe wycieczki oraz 2 wycieczki półdniowe podczas pobytu np. Agia 
Napa, Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos, Troodos Mountains, Caledonian Falls.

 Transfer
Transfer szkolny z/na lotnisko w Larnace do miejsca zakwaterowania w dniu przy-
lotu i wylotu.

 Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
 Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski 
aż do powrotu do kraju, zarówno podczas przelotu jak i w czasie całego pobytu. 
Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

English in Cyprus – szkoła dysponuje dwoma ośrodkami nauczania na 
Cyprze: w miejscowości Limassol dla osób dorosłych oraz w Episkopi dla 
młodzieży. Posiada akredytację Cypryjskiego Ministerstwa Edukacji oraz 
jest członkiem English Language Association of Cyprus. Organizuje kursy 
językowe dla młodzieży oraz osób dorosłych od kilkunastu lat. Wszyst-
kie kursy prowadzone są przez wykwalifi kowanych nauczycieli, zespół 
English in Cyprus jest profesjonalnie przygotowany do organizacji zajęć 
w szkole oraz czasu rekreacyjno-sportowego.

Cypr – gościnna, egzotyczna wyspa położona na przecięciu szlaków 
łączących Azję, Afrykę i Europę, zwana też wyspą bogini Afrodyty. Cha-
rakteryzuje się najłagodniejszym i najbardziej słonecznym klimatem 
w basenie Morza Śródziemnego. Cypr znany jest jako raj na wakacje, 
a  zarazem fantastyczne miejsce na naukę języka angielskiego –  był 
kolonią brytyjską, dlatego język angielski jest tam powszechnie używany. 
Na Cyprze mają co robić zarówno miłośnicy pięknych plaż, wspaniałych 
zabytków starożytności, jak i ludzie aktywni, jeżdżący na rowerach gór-
skich, nurkujący, żeglujący czy uprawiający sport. 

Junior Summer Camp – kurs wakacyjny odbywa się w spokojnej miej-
scowości Episkopi, w odległości 14 kilometrów od centrum Limassol. 
Lekcje prowadzone są przez native speakerów na wszystkich poziomach 
zaawansowania. Do dyspozycji kursantów pozostają wszelkie udo-
godnienia na terenie szkoły i hotelu, np. klimatyzowane sale lekcyjne, 
odkryty basen, dyskoteka, Wi-Fi w lobby, pokój gier, codzienny bezpłatny 
transport na plażę. Po lekcjach organizowany jest ciekawy program zajęć 
rekreacyjnych oraz wycieczki, w których aktywnie uczestniczy kadra 
szkolna. Szkoła zapewnia nadzór opiekunów 24h. W jednym terminie na 
terenie ośrodka przebywa maksymalnie 180 kursantów.

Hotel – kursanci zakwaterowani są w 3* hotelu Episcopiana, położonym 
3 minuty spacerem od szkoły. Młodzież jest zakwaterowana w 4-osobo-
wych, klimatyzowanych pokojach z łazienką i balkonem, TV, suszarką 
dostępną w każdym pokoju. 
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LOS ANGELES LOS ANGELES 

KUA-12/X/18

Kings jest wiodącą grupą międzynarodowych szkół językowych w Wiel-
kiej Brytanii i  USA. Organizuje kursy językowe od 1957 roku, posiada 
rekomendację British Council oraz English UK. Program nauczania szkoły 
Kings łączy naukę w klasie z nauką podczas ciekawych wycieczek. Zajęcia 
prowadzone są na wszystkich poziomach, od podstawowego do za-
awansowanego, przez wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę szkolną.

Los Angeles – to magiczne miejsce ze smukłymi palmami, bulwarem 
zachodzącego słońca, najsłynniejszymi na świecie plażami, gdzie na 
każdym kroku spotkać można opalonych surferów i światowej sławy 
gwiazdy. To istny 'Californian Dream' – tutaj znajdziecie wszystko o czym 
marzycie! Niepowtarzalne wydarzenia kulturalne, liczne galerie sztuki 
i  łatwy dostęp do wielu najbardziej atrakcyjnych miejsc zachodniego 
wybrzeża, światowej klasy atrakcji takich jak: Legoland, Laguna Beach, 
Hollywood, Beverly Hills, Disneyland, czy Rodeo Drive przyciągają tury-
stów z całego świata. 

Ośrodek szkoły Kings, prestiżowy Occidental College, położony jest na 
prawie 50-hektarowym terenie w północno-wschodniej części LA. Na 
tej renomowanej uczelni studiowali m.in. Barack Obama i Ben Affl  eck. 
Occidental College to idealny wybór na bezpieczne wakacje językowe w 
przepięknym kampusie zlokalizowanym w centrum miasta. Na terenie 
ośrodka uczestnicy mają do dyspozycji następujące udogodnienia: 
nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, 25-metrowy basen, boiska 
sportowe, restaurację, przestronne pokoje rekreacyjne, teatr na świeżym 
powietrzu, internet WiFi, płatną pralnię (3$ za pranie/suszenie).

Akademik –  położony na terenie kampusu, z  osobnymi strefami dla 
dziewcząt i chłopców. Kursanci zakwaterowani są w pokojach 2–3-oso-
bowych, łazienki są zwykle dzielone przez 6 kursantów. Kadra szkolna 
mieszka na terenie kampusu z młodzieżą i sprawuje nadzór 24h.

Po lekcjach kursanci mają zorganizowany ciekawy program zajęć poza-
lekcyjnych pod nadzorem kadry szkolnej. 

Wiek: 12–17 lat
Czas trwania: 3 tygodnie
Terminy: 07.07–29.07.2018

Przedpłata: 2000 PLN

Cena: 16 990 PLN
Dopłaty
–  transport grupowy ATAS: 

pakiet lotniczy Warszawa – Los Angeles – Warszawa  4550 PLN
  Szczegóły przelotu liniami PLL LOT: 

Warszawa–Los Angeles  godz. 11.20–14.40
Los Angeles–Warszawa  godz. 16.30–12.50

–  depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku 100 USD

Opłata zawiera
 Nauka  

15 godzin w tygodniu
Każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 15
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokój 2, 3-os.; śniadanie, lunch, obiadokolacja (lunch i obiadokolacja 
serwowane na ciepło, podczas wycieczek pakowany lunch).

 Zajęcia pozalekcyjne
Program zajęć sportowo – rekreacyjnych popołudniowych i wieczornych w tygo-
dniu, np. futbol amerykański, baseball, koszykówka, taniec, dyskoteka, pokazy 
mody, karaoke, mini-olimpiada, wieczory fi lmowe, quizy, piłka nożna, pływanie, 
pokazy talentów, tenis, siatkówka.
11 wycieczek całodniowych podczas pobytu, np. Camarillo Outlets, Santa 
Monica, Hollywood i Griffi  th Observatory, Six Flags, Downtown LA, Venice Beach, 
Natural History Museum & Beverly Center, Disneyland, Citadel Outlets, Huntington 
Beach, LACMA & The Grove/Farmers Market.
Wejściówki są wliczone w cenę zgodnie z programem.

 Transfer
Transfer szkolny z/na lotnisko w Los Angeles w dniu przyjazdu i w dniu wyjazdu.

 Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
 Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski 
aż do powrotu do kraju, zarówno podczas przelotu jak i w czasie całego pobytu. 
Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

Uwaga! Konieczny ważny paszport i wiza
– Wiza turystyczna – płatna bezpośrednio na konto ambasady – około 160 USD

 światowe centrum rozrywki, zobacz 
Hollywood z bliska

 idealna, kalifornijska pogoda

 bezpośredni lot 
Warszawa – Los Angeles!
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NOWY JORKNOWY JORK

KUA-09/X/18

 poczuj niezwykłą atmosferę „Big 
Apple”

 zapierający dech Brooklyn Bridge 
i Statua Wolności i wiele innych 
atrakcji na wyciągnięcie ręki

 10 całodniowych wycieczek 

Wiek: 12–17 lat
Czas trwania: 3 tygodnie
Terminy: 01.07–22.07.2018

Przedpłata: 2000 PLN

Cena: 14 790 PLN
Dopłaty
–  transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Warszawa – Nowy Jork – Warszawa  3750 PLN
 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT: 
 Warszawa–Nowy Jork  godz. 17.00–20:15
 Nowy Jork–Warszawa  godz. 22.00–12.30

–  depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku 100 USD

Opłata zawiera
 Nauka  

15 godzin w tygodniu 
Nauka w grupach międzynarodowych
Każda lekcja trwa 60 minut
Maksymalna liczba osób w grupie: 15
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokoje 2-osobowe; śniadanie, lunch obiadokolacja (lunch i obiadoko-
lacja serwowane na ciepło, podczas wycieczek pakowany lunch).

 Zajęcia pozalekcyjne
Ciekawy program zajęć sportowo-rekreacyjnych np.: futbol amerykański, sztuka 
i  rzemiosło, koszykówka, baseball, bingo, kasyno, taniec, dyskoteka, gra w dwa 
ognie, pokaz mody, gry i quizy, karaoke, zakupy, mini-olimpiada, wieczór fi lmowy, 
piłka nożna, tenis stołowy, talent show, tenis, siatkówka.
10 całodniowych wycieczek podczas pobytu np: świętowanie Dnia Niepodle-
głości na ulicach Nowego Jorku, zwiedzanie Manhattanu i Metropolitan Museum 
of Art, Brooklyn Bridge i Ground Zero, zakupy w SOHO, Little Italy i Chinatown, 
Empire State Building i  Macy's, Statua Wolności i  Ellis Island, Rockaway Beach, 
Grand Central Terminal i spacer po 5th Avenue połączony z zakupami, Museum of 
Natural History i Central Park, Greenwich Village i New York University. 
Bilety wstępów oraz przejazdy po Nowym Jorku wg programu szkolnego są wli-
czone w cenę.

 Transfer
Transfer szkolny z/na lotnisko JFC do miejsca zakwaterowania w dniu przylotu i wylotu. 

 Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
 Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski aż 
do powrotu do kraju, zarówno podczas przelotu jak i w czasie trwania całego pobytu. 
Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

Uwaga! Konieczny ważny paszport i wiza
– Wiza turystyczna – płatna bezpośrednio na konto ambasady – około 160 USD

Kings jest wiodącą grupą międzynarodowych szkół językowych 
w  Wielkiej Brytanii i  USA. Organizuje kursy językowe od 1957 roku, 
posiada rekomendację British Council oraz English UK. Program na-
uczania szkoły Kings łączy naukę w klasie z nauką podczas ciekawych, 
pełnych atrakcji wycieczek po Nowym Jorku. Zajęcia prowadzone są na 
wszystkich poziomach, od podstawowego do zaawansowanego, przez 
wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę szkolną.

Nowy Jork, nazywany często „Big Apple”, to jedno z najpopularniejszych 
i najchętniej odwiedzanych miejsc na świecie. Największe pod względem 
liczby ludności miasto w Stanach Zjednoczonych, miasto, które nigdy 
nie zasypia. Ogromna metropolia uważana za światowe centrum mody, 
rozrywki i kultury, a także centrum biznesowo-ekonomiczne. Statua Wol-
ności, Empire State Building, Rockefeller Center, Times Square, Wall Street, 
Central Park czy Most Brooklyński corocznie przyciągają miliony tury-
stów, którzy chcą poczuć niesamowitą atmosferę tego miasta. 

Ośrodek nauczania szkoły Kings znajduje się w Bronxville – bezpiecz-
nym, atrakcyjnym miasteczku uniwersyteckim Concordia College. 
Malownicze, zielone, zamożne Bronxville położone jest na przedmie-
ściach Nowego Jorku, zaledwie 30 minut jazdy pociągiem od Manhattanu 
oraz 45 minut jazdy z lotniska JFK. Na terenie kampusu do dyspozycji 
uczestników pozostaje: hala do gry w koszykówkę, wielofunkcyjna sala 
sportowa, boisko do siatkówki plażowej, stołówka, pokój rekreacyjny, 
aula wykładowa, bezpłatna pralnia i dostęp do internetu Wi-Fi.

Akademik –  kursanci mieszkają w  akademiku na terenie kampusu, 
w  wygodnych 2-osobowych pokojach, nowoczesne łazienki dzielone 
są z innymi uczestnikami kursu. Dziewczęta i chłopcy zakwaterowani 
są w oddzielnych blokach mieszkalnych lub na oddzielnych piętrach. 
W jednym terminie na kursie przebywa maksymalnie 150 uczestników.

Po lekcjach kursanci mają zorganizowany ciekawy program zajęć poza-
lekcyjnych pod nadzorem kadry szkolnej. 
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ALICANTEALICANTE

KHH-06/X/18

Proyecto Español – prywatna szkoła językowa, działająca nieprzerwa-
nie od 1998 roku i specjalizująca się w nauczaniu języka hiszpańskiego 
dla obcokrajowców. Posiada cztery fantastyczne ośrodki nauczania, 
które mieszczą się w  Alicante, Granadzie, Madrycie oraz Barcelonie. 
Posiada m.in. akredytację Instytutu Cervantesa, co gwarantuje wysoki 
poziom nauczania. Oferuje naukę języka na każdym poziomie oraz do-
świadczoną i wykwalifi kowaną kadrę. Głównym założeniem szkoły jest 
codzienny kontakt z żywą kulturą Hiszpanii, aby umożliwić studentom 
poznawanie języka hiszpańskiego nie tylko podczas lekcji w klasie, ale 
także dzięki ich aktywnemu obcowaniu z historią i kulturą. 

Alicante – miasto położone w południowo-wschodniej części Półwyspu 
Iberyjskiego, na Costa Blanca, jednym z najpiękniejszych hiszpańskich 
wybrzeży. Słoneczny klimat, stylowe bulwary i malownicze stare miasto 
sprawiają, że to przytulne miejsce na długo zapada w pamięć. Ośrodek 
nauczania położony jest w samym centrum miasta i oferuje kursantom 
liczne udogodnienia, takie jak: 23 klimatyzowane sale lekcyjne, wyposa-
żone w sprzęt audiowizualny, biblioteka, kafeteria, dostęp do WiFi i sali 
komputerowej.

Kurs Summer Camp – ciekawie przygotowany program nauczania 
dla młodzieży w okresie wakacji pozwala na pogłębienie znajomości 
języka i poznanie kultury nie tylko w czasie lekcji, ale także podczas zajęć 
pozalekcyjnych i  wycieczek. Kursantom towarzyszą ich hiszpańscy 
rówieśnicy, którzy spędzają wakacje w Alicante. Wszystkie zajęcia odby-
wają się pod nadzorem szkolnej kadry. 

Rodziny goszczące – zakwaterowanie u starannie dobranych rodzin, 
współpracujących ze szkołą od wielu lat, pozwala kursantom poznać 
codzienne życie, zwyczaje i kulturę Hiszpanii. Wszystkie rodziny zloka-
lizowane są w pobliżu szkoły – maksymalnie 15 minut spacerem. 
Zapewnione są ręczniki i pościel, a także pranie. W niedziele czas wolny 
uczestnicy spędzają z rodzinami goszczącymi.

Wiek: 12–17 lat
Czas trwania: 2 tygodnie
Terminy: 28.07–11.08.2018

Przedpłata: 2000 PLN

Cena: 5290 PLN
Dopłaty
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy 1490 PLN
  przelot na trasie Warszawa (lub Modlin) – Alicante – Warszawa (lub Modlin), rozkład 

lotów będzie podany w późniejszym okresie
 

Opłata zawiera
 Nauka  

20 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 15
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
Ciekawy program zajęć pozalekcyjnych od poniedziałku do soboty, w  tym pół-
dniowe wycieczki, np. zwiedzanie miasta, wizyta w zamku, wycieczka do wioski 
rybackiej El Campello, gry i zabawy na plaży, sporty wodne, lekcje tańca, wieczór 
tapas, wycieczka na wyspę Tabarca.
1 wycieczka całodniowa sobotnia, np. Valencia, Santa Pola.
Wszystkie zajęcia odbywają się w towarzystwie hiszpańskich rówieśników.

 Transfer
Transfer szkolny z  opiekunem ATAS z/na lotnisko w  Alicante w  dniu przyjazdu 
i wyjazdu.

 Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
 Nadzór opiekuna ATAS

 Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski aż 
do powrotu do kraju, zarówno podczas przelotu jak i w czasie trwania całego pobytu. 
Dodatkowo opiekę nad kursantami sprawuje kadra szkolna.

 wspaniałe nadmorskie położenie, 
wybrzeże Costa Blanca

 zajęcia pozalekcyjne w towarzystwie 
hiszpańskich nastolatków

 rodziny goszczące mieszkające 
w pobliżu szkoły
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Język angielski: 
kursy dla dzieci i młodzieży
Bogata oferta wyjazdów językowych do renomowanych szkół międzynarodowych:

  Angielski na Malcie

  Angielski w Wielkiej Brytanii

  Szkoły ekskluzywne z internatami w Wielkiej Brytanii – intensywne programy 
języka angielskiego w tym akademickie, Mini MBA, uniwersyteckie, English for 
Future, egzaminacyjne; bardzo bogaty program zajęć pozalekcyjnych, możliwość 
uprawiania sportów z instruktorami jak: golf, piłka nożna, jazda konna, taniec, 
tenis i inne

  Angielski, francuski i niemiecki – ekskluzywna szkoła w Szwajcarii

  Angielski w Irlandii

  Angielski w Kanadzie

Zajęcia pozalekcyjne i wycieczki wliczone w cenę

Zapewniamy nadzór polskojęzycznych rezydentów podczas pobytu na kursach językowych 
w Wielkiej Brytanii w poniżej wymienionych miastach oraz na Malcie.
Rezydenci: monitorują prawidłowy przebieg kursu oraz zgodność warunków zakwaterowania 
z ofertą. Pozostają w częstym kontakcie z kursantami aby pomóc w aklimatyzacji w nowym środowi-
sku oraz we wszystkich nieprzewidzianych sytuacjach. Pozostają do dyspozycji 24h na dobę. Podróż 
odbywa pod nadzorem opiekuna ATAS: Brighton, Bournemouth, Cambridge, Londyn, Oxford, 
Malta.

Oferujemy wyjazdy lotnicze i autokarowe pod nadzorem opiekuna ATAS, szczegóły trans-
portu na stronie 2
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MALTAMALTA

Wiek: Summer Camp: 8–13 lat
Classic Rodzina, Classic Club, Classic Economy: 13–17 lat
Freestyle: 17–20 lat
Terminy: 16.06, 23.06, 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08*, 11.08**, 18.08.2018*** 
* kurs 1, 2, 3-tyg., ** kurs tylko 1, 2-tyg., *** kurs tylko 1-tyg.

Zakwaterowanie: sobota–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 CLASSIC 

RODZINA
CLASSIC

ECONOMY
HOTEL 3* 

CLASSIC 
CLUB

HOTEL 4* 

FREESTYLE
HOTEL

SUMMER 
CAMP 

AKADEMIK
1 tydzień 590 EUR 630 EUR 730 EUR 650 EUR 740 EUR
2 tygodnie 1180 EUR 1260 EUR 1460 EUR 1300 EUR 1480 EUR
3 tygodnie 1770 EUR 1890 EUR 2190 EUR 1950 EUR 2220 EUR
4 tygodnie 2360 EUR 2520 EUR 2920 EUR 2600 EUR 2960 EUR

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy):
 poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy (szczegóły str. 2) 1490 PLN
– jednorazowy podatek ECO dla osób od 18 lat  5 EUR
– depozyt płatny w dniu przyjazdu do hotelu  50 EUR

Dodatkowe opcje:
– Freestyle – lunche  95 EUR/tydz.
– specjalna dieta  45 EUR/tydz.
– Diving Course PADI Open Water 420 EUR/kurs
– Diving Course PADI Advanced 300 EUR/kurs
– wycieczka na Sycylię (jednodniowa) 140 EUR

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Summer Camp, Classic Club, Classic Economy, Freestyle: 20 lekcji w tygodniu
Zajęcia lekcyjne odbywają się rano i po południu, każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych, maksymalna liczba osób w grupie: 15
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny, certyfi kat ukończenia kursu 

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Kurs Summer Camp: akademik, klimatyzowany pokój kilkuosobowy.; śniadanie, 
ciepły lunch, obiadokolacja.
Kurs Classic Club i Classic Economy: hotel – klimatyzowany pokój 3, 4-os. z łazienką; 
rodzina – pokój 2, 3-os.; śniadanie, lunch (ciepły lub zimny), obiadokolacja.
Kurs Freestyle: hotel, klimatyzowany pokój 3-os. z łazienką; śniadanie i obiadokolacja.

 Zajęcia pozalekcyjne
Kurs Summer Camp: 5 zajęć popołudniowych i 5 wieczornych plus 2* całodniowe 
wycieczki w tygodniu.
Kurs Classic Club, Classic Economy: 5 zajęć popołudniowych i 4 wieczorne plus 1* 
całodniowa wycieczka w tygodniu.
Kurs Freestyle: 3 zajęcia popołudniowe i 3 wieczorne plus 1* całodniowa wycieczka 
w tygodniu.
* na kursie min. 2-tyg. i z wyjątkiem ostatniego tygodnia kursu

Przykładowe zajęcia popołudniowe i wieczorne: wieczór powitalny, wycieczka do 
Valletty, do Mdiny, na wyspę Comino, rejs statkiem, wizyta w parku wodnym, barbe-
cue na plaży, EC festiwal, karaoke, dyskoteki, wieczory międzynarodowe, foam party, 
quizy, gry i zabawy na plaży, wycieczka na piaszczystą plażę, kręgle.

 Transfer z/na lotnisko

 Nadzór rezydenta: 23.06–25.08.2018

EC – szkoła od 1991 roku organizująca kursy językowe dla obcokrajowców z całego 
świata. Dysponuje kilkoma ośrodkami nauczania na Malcie, które posiadają rekomen-
dację Maltańskiego Ministerstwa Edukacji. 

Malta – miejsce pełne magii, ciepłe morze, słońce, starożytne zabytki, a w dodatku 
przesympatycznymi mieszkańcy od lat przyciągają podróżników. Angielski, będący tu 
językiem urzędowym, stanowi o atrakcyjności tego miejsca do doskonalenia umiejęt-
ności językowych.

Kurs Summer Camp i Kurs Classic – zajęcia językowe na kursach wakacyjnych od-
bywają się w  kilku ośrodkach: w  prywatnej szkole St.  Martins College, położonej 
w miejscowości Swatar oraz w siedzibach szkoły EC w St. Julian's i Pembroke. Zapew-
niają one bardzo dobre warunki do nauki języka angielskiego i bezpieczeństwo. Zajęcia 
lekcyjne odbywają się w  klimatyzowanych salach. Łączą elementy zabawy i  nauki 
w grupach międzynarodowych, co stwarza niepowtarzalną okazję do rozwijania umie-
jętności językowych, a także zawierania przyjaźni z osobami z całego świata.

Kurs Summer Camp (8–13 lat) – uczestnicy programu mieszkają w akademiku na 
terenie kampusu St. Martins College w klimatyzowanych, kilkuosobowych pokojach 
(1 łazienka na 5 uczniów). Dzieci pozostają pod opieką kadry szkolnej 24h na dobę 
(1 opiekun na 10 uczestników). Wkrótce po przybyciu na miejsce zamieszkania kursanci 
mają zorganizowany spacer orientacyjny po kampusie oraz zapoznanie z regulaminem 
pobytu. Kieszonkowe, bilet lotniczy i  paszport przechowywane są w  sejfi e szkoły. 
Liderzy szkolni szczególną uwagę przykładają do zapewnienia integracji wszystkich 
uczestników na kursie. Internet WiFi jest dostępny w świetlicy szkolnej.

Kurs Classic (13–17 lat) – uczestnicy tego programu mają do wyboru dwa warianty 
zakwaterowania. Sprawdzone rodziny goszczące oferują zakwaterowanie w pokojach 
2, 3-osobowych, łazienka dzielona z pozostałymi mieszkańcami. Szkoła oferuje również 
pobyt w  hotelach (kurs Classic Club –  hotel 4*, kurs Classic Economy –  hotel 3*) 
o dobrym standardzie, zlokalizowanych na północnym wybrzeżu Malty, w miejscowości 
Qawra. Młodzież zajmuje klimatyzowane pokoje 3-4 osobowe z łazienkami. Uczestni-
cy dowożeni są na zajęcia prywatnym busem EC, a bezpieczeństwo i opieka są na 
najwyższym poziomie. Dojazd do szkoły zajmuje około 30 minut. Podczas zajęć dodat-
kowych uczestnicy mają zapewnioną opiekę liderów należących do kadry szkoły EC.
Uwaga! Kursanci zakwaterowani u rodzin muszą dojść spacerem do najbliższego przy-
stanku szkoły EC, z którego odjeżdża autobus szkolny.

Kurs Freestyle (17–20 lat) – kurs językowy przeznaczony dla starszej i  samodziel-
nej młodzieży. Zajęcia językowe prowadzone na wysokim poziomie, w  połączeniu 
z dobrym towarzystwem, świetną zabawą oraz poczuciem wolności –  to jest to, co 
młodzież lubi najbardziej. Zajęcia lekcyjne odbywają się w nowoczesnym budynku, 
położonym w centrum St. Julian's, 10 minut spacerem od EC Beach Club w Corinthia 
Hotel. Szkoła posiada klimatyzowane sale lekcyjne. Uczestnictwo w kursie sprzyja nauce 
języka w codziennych sytuacjach, ale też zawieraniu przyjaźni z uczestnikami z rożnych 
krajów. Nauka języka angielskiego połączona jest z ciekawym programem zajęć poza-
lekcyjnych. Studenci zakwaterowani są w hotelu o dobrym standardzie położonym 
w miejscowości Sliema. Dojazd do szkoły autobusem miejskim zajmuje 10-25 minut, 
tygodniowy bilet kosztuje około 21 EUR.

KMA-01/18 
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MALTAMALTA
ST. JULIANSST. JULIANS

Niepowtarzalny 

kampus 

w śródziemno-

morskim 

stylu

Wspaniały 

basen na terenie 

kampusu

Wiek: 14–21 lat
Terminy: 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08*, 26.08**, 
02.09.2018*** 
* kurs 1, 2, 3-tyg., ** kurs 1, 2-tyg. *** kurs tylko 1-tyg.

Zakwaterowanie: sobota – sobota – pakiet lotniczy
niedziela – sobota – przelot indywidualny 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 JUNIOR PROGRAMME RODZINA AKADEMIK

Pokój 2, 3-os. Pokój 3-os. Pokój 2-os.
1 tydzień 2633 PLN 3105 PLN 3285 PLN
2 tygodnie 5085 PLN 6030 PLN 6390 PLN
3 tygodnie 7538 PLN 8955 PLN 9495 PLN
Kolejny tydzień 2453 PLN 2925 PLN  3105 PLN
Dopłata do kursu intensywnego, 
30 lekcji/tydz. 180 PLN / tydz.

Dopłata do intensywnego progra-
mu pozalekcyjnego (8 tygodniowo) 225 PLN / tydz.

Dopłaty:
–  pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): 
 poza sezonem:  250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018):  350 PLN
–  transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy (szczegóły str. 2) 1490 PLN
–  przy wyborze pakietu lotniczego obowiązkowy 1 dodatkowy nocleg:
 rodzina 306 PLN
 akademik Club Village pokój 3-os. 401 PLN
 akademik Club Village pokój 2-os. 437 PLN
–  depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku, u rodziny 50 EUR
–  jednorazowy podatek ECO dla osób od 18 lat 5 EUR

Dodatkowe opcje:
–  w przypadku wykupienia asysty personelu pokładowego 

dla osób nieletnich, obowiązuje dopłata   675 PLN/w 1 stronę
–  wszelkie zmiany w rezerwacji minimum  225 PLN

Opłata zawiera
 Nauka  

Junior programme standardowy: 20 lekcji w tygodniu
Junior programme intensywny: 30 lekcji w tygodniu
Test kwalifi kacyjny
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 15
Szkolne materiały edukacyjne
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2, 3-os.; Akademik Club Village, pokój 2, 3-os.; śniadanie, lunch (ciepły 
na terenie kampusu), obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
Standardowy program zajęć pozalekcyjnych (4 tygodniowo) np: przyjęcie powital-
ne, karaoke, wieczór fi lmowy, grill na plaży, zwiedzanie, pływanie, bilard, siatkówka 
plażowa, piłka nożna, zumba, wieczór międzynarodowy i inne 
Wycieczki: 1 tydzień pobytu – 1 wycieczka popołudniowa, 2 tygodnie pobytu – 2 wy-
cieczki popołudniowe i 1 całodniowa, 3 tygodnie pobytu – 3 wycieczki popołudniowe 
i 2 całodniowe np.: Valletta, Mdina, Comino, Harbour Cruise.

 Transfer
Pakiet lotniczy – przylot sobota, powrót sobota; 
Przelot indywidualny – przylot niedziela, powrót sobota

 Nadzór rezydenta 23.06–25.08.2018

Sprachcaff e Languages Plus już ponad 30 lat organizuje kursy językowe dla obcokra-
jowców. Jest międzynarodową organizacją posiadającą ponad 40 ośrodków nauczania 
w wielu krajach. Zrzeszona jest w FIYTO oraz ALTO oraz posiada akredytację FELTOM. 
Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wykwalifi kowaną kadrę lektorską na poziomach 
od podstawowego do zaawansowanego.

Malta –  szkoła mieści się w  miejscowości St.  Julians w  imponującym budynku 
z  1930  roku. Budynek wzniesiony został ze złotego piaskowca w  stylu antycznym, 
ozdobiony rzymskimi arkadami oraz otoczony pięknym ogrodem. Wspaniała lokaliza-
cja szkoły zaledwie 10 minut pieszo od turystycznej stolicy Malty, St. Julians, pozwala 
cieszyć się wszystkimi atrakcjami miasta. Na terenie kampusu znajdują się: 23 klima-
tyzowane sale lekcyjne wewnątrz budynku oraz 6 klas bez klimatyzacji na zewnątrz, 
apartamenty, duży odkryty basen, bar, restauracja, sala dyskotekowa, biblioteka, pokój 
do nauki, boisko do siatkówki, pralnia oraz rozległy, zacieniony ogród. Bezpłatne Wi-Fi 
dostępne w recepcji, restauracji i przy basenie.

Junior Programme: kurs przygotowany specjalnie dla młodzieży w wieku 14–21 lat. 
Zajęcia odbywają się na terenie kampusu. Młodzież zakwaterowana jest u  rodzin 
goszczących oddalonych od szkoły około 15 minut spacerem lub autobusem lub 
w akademiku Club Village położonym na terenie szkoły. Uczestnicy kursu zakwate-
rowani są w  pokojach 2,  3-osobowych pogrupowanych w  apartamenty. W  jednym 
apartamencie mieszka 9 kursantów, którzy dzielą jedną łazienkę. 

Po lekcjach szkoła organizuje bogaty program zajęć sportowych, kulturalnych, rekre-
acyjnych oraz wycieczki pod nadzorem kadry szkolnej.

kursy.atas.plKMA-06/14-21/18
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Reżyseria 

fi lmowa Harry Potter 

Tour
 Kurs 

Intensywny

BERKHAMSTEDBERKHAMSTED

Wiek: 9–17 lat – akademik; 12–17 lat – rodzina
Terminy: 08.07#, 15.07, 22.07* #, 29.07.2018** 
* kurs tylko 2–3 tyg.; ** kurs tylko 2-tyg. # daty dla 2-tyg. kursu z Reżyserią Filmową

Zakwaterowanie: niedziela–sobota – pakiet lotniczy
niedziela – niedziela – transport własny 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
CLASSIC SUMMER

9–17 LAT
INTENSIVE ENGLISH

12–17 LAT
CLASSIC SUMMER 

+REŻYSERIA FILMOWA 
11–17 LAT

RODZINA AKADEMIK RODZINA AKADEMIK RODZINA AKADEMIK
2 tygodnie 1520 GBP 1480 GBP 1620 GBP 1580 GBP  1880 GBP  1840 GBP
3 tygodnie 2280 GBP 2220 GBP 2430 GBP 2370 GBP
4 tygodnie 3040 GBP 2960 GBP 3240 GBP 3160 GBP

Dopłaty:
–  pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy) 350 PLN
–  transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy (szczegóły str. 2) 1350 PLN 

+ transfer szkolny z lotniska do/z miejsca zakwaterowania 56 GBP

Dodatkowe opcje:
–  pokój w akademiku 2–4-os. dla młodzieży 12–17 lat  70 GBP/tydz.
–  specjalna dieta u rodziny goszczącej  20 GBP/tydz.
–  wycieczka do studia fi lmowego Warner Bros Harry Potter 
 (na kursie z Reżyserią Filmową wliczona w cenę programu) 60 GBP* 
* zgłoszenia na wycieczkę do 1 maja!

–  asysta szkoły przy odprawie lotniskowej (przelot z opieką stewardessy)   
  30 GBP/ w 1 stronę

–  opłata za opóźnienie samolotu 30 GBP/za każdą godzinę oczekiwania
–  opłata za zmianę w dokonanej rezerwacji 30 GBP
–  niedzielny transfer szkolny z lotniska (w 2 strony):
 Luton, przylot 08.00–18.00, powrót 09.00–19.00 120 GBP
 Stansted, przylot 10.00–17.00, powrót 14.00–17.00 180 GBP
–  depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku 60 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Classic Summer School: 15 godzin General English w tygodniu
Kurs Intensive English: 18 godzin General English w tygodniu
Kurs Classic Summer + Reżyseria fi lmowa: 30 godzin General English + 17,5 godzin 
z zakresu produkcji fi lmowej podczas 2-tygodniowego kursu
Każda lekcja trwa 60 minut
Test kwalifi kacyjny
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 15, Intensive English: 10
Szkolne materiały do nauki i książka LAL
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokój 2–4-os. i 6-os. dla młodszej młodzieży
Rodzina: pokój 2-os.
Śniadanie, lunch, obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia sportowo – rekreacyjne popołudniowe oraz wieczorne np.: zwiedzanie miasta, 
muzeum, tenis, mini olimpiady, pływanie, gry i zabawy sportowe, pokazy mody, wieczo-
ry fi lmowe, quizy, piłka nożna, barbecue, dyskoteki, pikniki, zajęcia plastyczne, karaoke, 
casino night, zakupy
Całodniowe wycieczki w piątki np. London West End, Oxford, Windsor i Eton, Thorpe 
Park i wycieczki półdniowe we wtorki np. St. Albans, London Museum i rejs z disco po 
Tamizie, Whipsnade Zoo

 Ubezpieczenie szkolne
Polisa od kosztów rezygnacji z imprezy

 Transfer
Szkolny transfer z/na lotnisko Londyn Heathrow przy wyborze transportu własnego 
– przylot w niedzielę w godz. 08.00-20.00, powrót w niedzielę w godzinach 08.00-20.00

 Nadzór opiekunów szkolnych

LAL – uznana, międzynarodowa szkoła językowa, która od 1980 roku organizuje kursy ję-
zykowe dla obcokrajowców. LAL szczyci się jak najwyższą jakością oferowanych kursów. 
Lekcje są prowadzone przez wykwalifi kowanych i entuzjastycznych nauczycieli, a posia-
dane ośrodki nauczania w Anglii, na Malcie, w RPA i USA zapewniają wysokie standardy 
nauczania. Szkoła posiada akredytację British Council oraz zrzeszona jest w EnglishUK.

Berkhamsted – historyczne miasto usytuowane w zachodniej części hrabstwa Hert-
fordshire. Możesz tam podziwiać piękne stare miasto z uroczymi starymi budynkami, 
ale nie brakuje również nowoczesnych akcentów architektonicznych. Miasto otoczo-
ne jest pięknymi wzgórzami. Dojazd z lotniska Heathrow w Londynie zajmuje około 
45 minut, natomiast dojazd do Oxfordu zajmuje około godzinę.

Berkhamsted School to prywatna szkoła z internatem, która oferuje liczne udogodnie-
nia. Do dyspozycji kursantów pozostają: nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, basen, 
hala sportowa, korty tenisowe, boiska, wspólny pokój rekreacyjny, duża jadalnia, bez-
przewodowy dostęp do internetu oraz piękny ogród.
Program kursu Classic Summer School został starannie zaprojektowany, aby zacho-
wać doskonałą równowagę między nauką języka w klasie, a zajęciami pozalekcyjnymi 
i czasem wolnym podczas ciekawych aktywności. Tematyka zajęć działa motywująco 
do dalszej nauki.
Program kursu Classic Summer School możesz wzbogacić o specjalistyczne słownictwo 

i zdobyć nowe umiejętności decydując się na specjalny program adresowany dla uczest-
ników o poziomie zaawansowania minimum A2:
Reżyseria fi lmowa – jesteś początkującym fi lmowcem i szukasz dodatkowego specjal-
nego doświadczenia i wiedzy o brytyjskim przemyśle fi lmowym? To może być to, czego 
szukasz! Będziesz miał możliwość tworzenia i kreowania własnych fi lmów, nauczenia 
się podstawowych umiejętności przygotowywania fi lmu i zwiedzania ciekawych miejsc 
związanych z tematyką fi lmową. Celem tego kursu jest, aby napisać scenariusz i nakręcić 
krótki fi lm, korzystając z technik i umiejętności nabytych w trakcie kursu. Kursanci mają 
w programie wizytę w Warner Bros Harry Potter Studio.

Szkoła oferuje dwa warianty zakwaterowania:
Akademik – znajduje się na terenie kampusu. Oferuje pokoje 2–4 oraz 6-osobowe dla 
młodszych uczestników, łazienki wspólne na korytarzach. W akademiku z młodzieżą 
mieszka kadra szkolna, która sprawuje nadzór 24h.
Rodzina goszcząca – dla młodzieży 12–17  lat szkoła oferuje również zamieszkanie 
u starannie dobranych rodzin, spacer do szkoły zajmuje maksymalnie 25 minut, a jeśli 
rodziny mieszkają dalej, wówczas szkoła organizuje bus transfer rano do szkoły oraz 
wieczorem po zajęciach do rodziny.
Szkoła oferuje ciekawy program zajęć sportowych i rekreacyjnych, podczas których 
studenci mogą pogłębiać swoją znajomość języka angielskiego oraz nawiązywać nowe 
przyjaźnie.

KAA-23/18



30 kursy.atas.pl

ANGIELSKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

BOURNEMOUTHBOURNEMOUTH

Kursy 

prowadzone 

w nadmorskim, 

urokliwym 

kurorcie

Doskonała 

kombinacja 

lekcji angielskiego 

ze sportem 

i wycieczkami

Wiek: 13–17 lat
Terminy: 10.06, 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08*, 12.08**, 
19.08.2018*** 
* kurs tylko 1, 2, 3 tyg., ** kurs tylko 1, 2-tyg.; *** kurs tylko 1-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
RODZINA 13–17 LAT AKADEMIK 15–17 LAT

1 tydzień  622 GBP  690 GBP
2 tygodnie 1169 GBP 1305 GBP
3 tygodnie 1716 GBP 1920 GBP
4 tygodnie 2263 GBP 2535 GBP
Dopłaty:
–  pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy):
 poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
–  transport grupowy ATAS (sezonowy): pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1350 PLN
 + transfer ATAS do/z centrum Bournemouth w terminie 24.06–25.08 450 PLN
–  przy wyborze pakietu lotniczego obowiązkowy taxi transfer z przystanku w Bourne-

mouth do/z miejsca zakwaterowania 40 GBP

Dodatkowe opcje:
–  pokój 1-os. z łazienką w akademiku 120 GBP/tydz.
–  szkolny taxi transfer z lotniska, w 1 stronę: 
 Heathrow 156 GBP, Gatwick 180 GBP, Stansted/Luton 221 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Vacation Extra: 20 lekcji w tygodniu
Zajęcia lekcyjne w godzinach rannych lub popołudniowych
Każda lekcja trwa 45 minut
Test kwalifi kacyjny
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 15
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2–os.; Akademik: pokój 2-os. z łazienką
Śniadanie, lunch (ciepły w szkole lub pakowany), obiadokolacja
Koszty dojazdu do szkoły pokrywa kursant, około 15 GBP/tydz.

 Zajęcia pozalekcyjne
Pełen program zajęć sportowo-rekreacyjnych np. siatkówka, koszykówka, piłka nożna, 
tenis stołowy, pływanie, fi tness, aerobik, mini olimpiada, karaoke, dyskoteki, wieczory 
fi lmowe, quizy, bingo;
1 całodniowa wycieczka sobotnia w tygodniu np.: Bath, Oxford, Brighton, Portsmouth 
plus 1 półdniowa wycieczka w tygodniu np.: Swanage, Pool, Winchester, New Forest, 
Christchurch, Salisbury
Uwaga! uczestnictwo we wszystkich zajęciach popołudniowych jest obowiązkowe 

 Nadzór rezydenta: 24.06–25.08.2018

Kings to renomowana szkoła językowa założona w 1957 roku. Szkoła posiada akredytację 
British Council oraz zrzeszona jest w English UK co gwarantuje wysoki poziom prowadzo-
nych zajęć oraz dobry standard zakwaterowania. 

Bournemouth – miasto zlokalizowane na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii. 
Ośrodek szkoły Kings w Bournemouth zajmuje trzy przestronne budynki usytuowane 
5–10 minut spacerem od plaży i centrum miasta. Posiada multimedialne laboratorium 
językowe, 38 przestronnych i dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, tablice interaktywne, 
bibliotekę, mini kino, sale wykładowe, dwie restauracje, patio, boisko do koszykówki i siat-
kówki, stół do tenisa stołowego. Kursanci mogą bezpłatnie korzystać z internetu oraz lekcji 
fi tness i aerobiku prowadzonych przez wykwalifi kowanych instruktorów. Szkoła dysponu-
je również strefą Wi-Fi.

Kurs Vacation Extra – międzynarodowy, letni kurs języka angielskiego, łączący naukę 
języka z licznymi, ciekawymi zajęciami dodatkowymi i wycieczkami. Przygotowany 

został dla młodzieży w wieku 13–17 lat, która chce doskonalić swój angielski, spotkać 
wielu nowych ludzi i aktywnie spędzić czas. Lekcje odbywają się zarówno w godzi-
nach rannych jak i popołudniowych. Program oprócz zajęć lekcyjnych obejmuje 5 
popołudniowych zajęć sportowo-rekreacyjnych, dwa zajęcia wieczorne w tygodniu 
oraz wycieczki.

Studenci zakwaterowani są u starannie dobranych rodzin goszczących, oddalonych od 
szkoły 15–30 minut jazdy komunikacją miejską. Zakwaterowanie u rodziny daje możliwość 
nie tylko wykorzystywania zdobytych umiejętności językowych w praktyce, ale także 
zapoznania się z kulturą i zwyczajami Wielkiej Brytanii. Rodzina zapewnia jedno pranie 
w tygodniu. Akademik Charminster, dedykowany dla osób od 15 lat, zakwaterowa-
nie w pokojach 1, 2-osobowych z łazienką. Do wspólnego użytku mieszkańców: pokój 
rekreacyjny z TV oraz DVD, strefa Wi-Fi, płatna pralnia, jadalnia z aneksem kuchennym. 
Oddalony 20 minut pieszo od ośrodka nauczania. Kadra szkolna mieszka w akademiku 
wraz z młodzieżą i sprawuje nadzór 24h.
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ANGIELSKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

BOURNEMOUTHBOURNEMOUTH

Wiek: Wakacyjny: 10–15 lat
Standardowy, intensywny: od 16 lat
Terminy: Wakacyjny: 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08*, 12.08* 
19.08.2018***, 
* kurs 1, 2, 3-tyg., ** kurs 1, 2-tyg., *** kurs 1-tyg.

Kurs standardowy/intensywny: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 WAKACYJNY 

10–15 LAT
STANDARDOWY 

OD 16 LAT
INTENSYWNY 

OD 16 LAT
17.06–24.08 po sezonie 17.06–24.08 po sezonie

1 tydzień 604 GBP 500 GBP 414 GBP 540 GBP  449 GBP
2 tygodnie 1118 GBP  910 GBP 738 GBP 990 GBP 808 GBP
3 tygodnie 1632 GBP 1320 GBP 1062 GBP 1440 GBP 1167 GBP
4 tygodnie 2146 GBP 1730 GBP 1386 GBP  1890 GBP 1526 GBP

Dopłaty:
–  pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy):
 po sezonie 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
–  transport grupowy ATAS (sezonowy): pakiet lotniczy (szczegóły str. 2) 1350 PLN
 + transfer ATAS do/z centrum Bournemouth w terminie 24.06–25.08 450 PLN
–  opłata za dodatkową opiekę dla dzieci 10–11 lat  30 GBP/tydz.

Dodatkowe opcje:
–  specjalna dieta (bezglutenowa, koszerna)  25 GBP/tydz.
–  książka na kursie 1-tygodniowym  25 GBP
–  szkolny taxi transfer z lotniska (w 1 stronę):
 Heathrow 170 GBP, Gatwick/Luton 185 GBP, Stansted 230 GBP
–  asysta przy odprawie na lotnisku (tylko na powrocie) dla kursantów podróżujących 

pod opieką stewardessy  50 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs wakacyjny: 15 godzin w tygodniu
Kurs standardowy: 15 godzin w tygodniu
Kurs intensywny: 21 godzin w tygodniu
Każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 14–16
Test kwalifi kacyjny
Książka i materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina – wakacyjny: pokój 2-os., standardowy/intensywny: pokój 1-os. (czerwiec-
-sierpień: osoby poniżej 18 lat pokój 2-os.)
10–15 lat: śniadanie, lunch pakowany (pon-pt. w szkole), obiadokolacja 
powyżej 16 lat: śniadanie, obiadokolacja; w weekend dodatkowo lunch

 Zajęcia pozalekcyjne
Kurs wakacyjny: pierwszego dnia zwiedzanie miasta; sobotnie wycieczki całodniowe 
np.: Bath, Christchurch; zajęcia sportowe i rekreacyjne: gry i zabawy zespołowe np.: 
piłka nożna, siatkówka plażowa, pływanie, krykiet, mini golf, gry i konkursy.

 Transfer
Przy wyborze pakietu lotniczego ATAS transfer z przystanku w Bournemouth do/z 
rodziny.

 Nadzór rezydenta: 24.06–25.08.2018

Southbourne School of English w  Bournemouth to rodzinna szkoła językowa 
posiadająca ponad 50-letnie doświadczenie w nauczaniu języka dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych. Rekomendacja British Council oraz przynależność do organizacji 
EnglishUK, stanowi gwarancję wysokiego poziomu nauczania i dobrego standardu 
zakwaterowania.

Kurs wakacyjny 10–15  lat – zajęcia lekcyjne prowadzone są zarówno w  głównym 
budynku szkoły, położonym 10 minut spacerem od plaży jak również w Chiropractic 
College, oddalonym od głównego budynku około 1 km. Zajęcia lekcyjne prowadzone 
są od poniedziałku do piątku w godz. 14:00–17:30. Przed lekcjami każdego dnia orga-
nizowane są poranne zajęcia sportowe oraz rekreacyjne. Młodzież ma zapewniony 
bezpłatny, limitowany dostęp do internetu. Kursanci zakwaterowani są u  starannie 
dobranych rodzin, co stwarza okazję do poznania i uczestniczenia w codziennych sytu-
acjach oraz wykorzystania znajomości języka w praktyce. Zakwaterowanie w niewielkiej 
odległości od szkoły, od 5 do 35 minut pieszo. Rodziny zapewniają pranie ubrań. 

Kursy standardowe, intensywne dla osób powyżej 16  lat –  prowadzone są 
w  głównym budynku szkoły położonym w  spokojnej, rezydencyjnej części miasta, 
w odległości 10 minut spacerem od plaży. Na terenie ośrodka nauczania znajdują się: 
22 nowocześnie urządzone, klimatyzowane sale lekcyjne wyposazone w tablice inte-
raktywne, laboratorium językowe, sala komputerowa z 15 stanowiskami i bezpłatnym 
dostępem do internetu, strefa WiFi dla laptopów w całym budynku i ogrodzie, pomiesz-
czenie ze sprzętem audio-video, dobrze wyposażona biblioteka, kafeteria oferująca 
ciepłe przekąski w porze lunchu, telewizory plazmowe w wybranych klasach. Zajęcia 
lekcyjne prowadzone są na poziomach od podstawowego do zaawansowanego przez 
wykwalifi kowaną kadrę lektorską. Kursanci zakwaterowani są u starannie dobranych 
rodzin goszczących położonych w odległości spacerowej od szkoły, od 5 do 35 minut 
spacerem; rodziny zapewniają pranie ubrań.

Szkoła organizuje również dodatkowe zajęcia rekreacyjne, płatne bezpośrednio 
w szkole, np: kręgle, oceanarium, laserquest, lekcje surfi ngu lub lekcje jazdy konnej.
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Świetny kampus 

w nadmorskiej 

lokalizacji
Intensywny 

program 

dla ambitnej 

młodzieży 

BOURNEMOUTHBOURNEMOUTH

Wiek: 16–20 lat
Terminy: 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08*, 12.08.2018** 
* kurs 2, 3-tyg., ** kurs 2-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
INTEGRA SUMMER INTENSIVE

28 LEKCJI
INTEGRA SUMMER INTENSIVE

32 LEKCJE
2 tygodnie 925 GBP 945 GBP
3 tygodnie 1350 GBP 1380 GBP
4 tygodnie 1775 GBP 1815 GBP

Dopłaty:
–  pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy)
 poza sezonem:  250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018):  350 PLN
–  transport grupowy ATAS (sezonowy):
 pakiet lotniczy (szczegóły str. 2) 1350 PLN
 + transfer ATAS do/z centrum Bournemouth w terminie 24.06–25.08 450 PLN
–  przy wyborze pakietu lotniczego z transferem obowiązkowy taxi transfer
 z przystanku w Bournemouth do/z rodziny  40 GBP
–  książka i materiały do nauki  55 GBP

Dodatkowe opcje:
–  program zajęć pozalekcyjnych 
  2 tygodnie: 1 wycieczka całodniowa plus 1 wycieczka półdniowa oraz 

2 zajęcia wieczorne w tygodniu i bilet komunikacji miejskiej  125 GBP
 3-4 tygodnie: 2 wycieczki całodniowe plus 2 wycieczki półdniowe oraz 2 zajęcia 
 wieczorne w tygodniu i bilet komunikacji miejskiej  205 GBP/3 tyg.; 235 GBP/4 tyg.
–  pokój 1-os. u rodziny  10 GBP/tyg.
–  dieta specjalna  35 GBP/tydz.

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Integra Summer Intensive: 28 lub 32 lekcje w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 12
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2-os.; śniadanie, obiadokolacja, w weekend dodatkowo lunch

 Nadzór rezydenta: 24.06–25.08.2018

Richard Language College –  prywatna szkoła językowa, założona została w  1928 
roku, posiada akredytację British Council oraz zrzeszona jest w EAQUALS. Każdego roku 
szkoła przyjmuje kursantów z wielu krajów świata. Zajęcia lekcyjne prowadzone są na 
wszystkich poziomach zaawansowania przez wykwalifi kowaną oraz doświadczoną 
kadrę lektorską.

Bournemouth – piękny, nadmorski kurort. Piaszczyste plaże, tętniące życiem miasto, 
piękna okolica i wspaniała lokalizacja sprawiają, że jest to doskonałe miejsce na kurs 
językowy. Główny budynek szkoły usytuowany jest w pobliżu Bournemouth University, 
około 20 minut spacerem od plaży i centrum miasta. Nauka języka odbywa się w mię-
dzynarodowych grupach.
Na terenie szkoły znajduje się: 21 sal lekcyjnych, laboratorium językowe do samodzielnej 
nauki z wydzieloną częścią biblioteczną, laboratorium komputerowe z bezpłatnym do-
stępem do internetu, kafeteria oraz patio. Nieopodal znajduje się również Park Meyrick 

z boiskami do piłki nożnej, krykieta, golfa i rugby, w którym prowadzona jest część zajęć 
sportowych. W okresie wakacji, część zajęć lekcyjnych może być prowadzona w pobli-
skim ośrodku Summer Annex.

Integra Summer Intensive – kursy skierowane są do ambitnej młodzieży w wieku 
16–20 lat, która chce doskonalić swoją znajomość języka angielskiego oraz miło spędzić 
czas w nadmorskim klimacie. Kursy te oferują naukę języka angielskiego ze szczegól-
nym uwzględnieniem praktycznych umiejętności komunikacji i  rozumienia języka. 
Metodyka nauczania skupia się na elementach komunikacji i  stwarza wiele sytuacji 
do mówienia. To bardzo intensywny kurs adresowany dla uczestników, którzy pragną 
w okresie wakacji znacznie poprawić znajomość języka angielskiego. Kursanci zakwa-
terowani są u starannie dobranych rodzin goszczących, oddalonych od szkoły około 
15–20 minut spacerem lub jazdy środkami komunikacji miejskiej. Rodziny zapewniają 
pranie ubrań.
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ANGIELSKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

BRIGHTONBRIGHTON

Świetny kampus 

w nadmorskiej 

lokalizacji

Wiek: rodzina: 13–17 lat
akademik: 10–17 lat 
Terminy: Rodzina: 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07*, 05.08**, 12.08.2018*** 
Akademik: 01.07, 08.07, 15.07, 22.07*, 29.07**, 05.08.2018*** 
 * kurs 1, 2, 3-tyg., ** kurs 2-tyg., *** kurs 1-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota – pakiet lotniczy, pakiet autokarowy
sobota–sobota – transport własny 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
CLASSIC RODZINA

13–17 LAT
CLASSIC AKADEMIK

13–17 LAT
SUMMER CAMP AKADEMIK

10 –13 LAT
1 tydzień 670 GBP 860 GBP 890 GBP
2 tygodnie 1340 GBP 1720 GBP 1780 GBP
3 tygodnie 2010 GBP 2580 GBP 2670 GBP
4 tygodnie 2680 GBP 3440 GBP 3560 GBP

Dopłaty:
–  pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy)
 poza sezonem:  250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018):  350 PLN
–  transport grupowy ATAS (sezonowy; szczegóły str. 2)
 pakiet lotniczy  1350 PLN 
 + do pakietu lotniczego transfer z lotniska do/z centrum Brighton 
 w terminie 01.07–18.08   450 PLN 
  pakiet autokarowy   400 PLN
–  przy wyborze pakietu lotniczego i autokarowego obowiązkowy 
 taxi transfer z przystanku w Brighton do/z miejsca zakwaterowania  40 GBP

Dodatkowe opcje:
–  pokój 1, 2-os. z łazienką w akademiku   30 GBP/tydz.
–  specjalna dieta   45 GBP/tydz.
–  sobotni szkolny transfer z lotniska (w 1 stronę):
–  w godz. 08:00–20:00: Heathrow, Gatwick – 85 GBP, Luton, Stansted – 230 GBP
 w godz. 20:00–08:00: Heathrow – 150 GBP, Gatwick – 100 GBP, Stansted, Luton – 235 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Classic, Summer Camp: 20 lekcji w tygodniu
Zajęcia w godzinach rannych lub popołudniowych
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 15
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2-os.; Akademik: pokój 1,2,3,4-os.
Śniadanie, lunch (pon.-pt. ciepły), obiadokolacja
Koszt dojazdów do szkoły lub zajęcia pozalekcyjne pokrywa uczestnik, około 25 GBP/
tydz.

 Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia sportowo-rekreacyjne: 5 popołudniowych plus 4 wieczorne w tygodniu np.: 
welcome party, zwiedzanie Brighton, Arundel Castle, Royal Pavilion, Seven Sisters 
Country Park, Brighton Sealife Centre, kręgle, tenis, piłka nożna, piłka plażowa, golf, 
quizy, karaoke, warsztaty artystyczne, wieczory międzynarodowe, wieczory fi lmowe, 
gry i zabawy interaktywne.
Jedna całodniowa wycieczka na kursie 2-tygodniowym, 2 całodniowe wycieczki 
na kursie 3-tygodniowym, 3 całodniowe wycieczki na kursie 4-tygodniowym np. 
Londyn, Cambridge, Chichester.

 Nadzór rezydenta: 01.07–18.08.2018

EC – renomowana szkoła międzynarodowa, która od 1991 roku organizuje kursy języ-
kowe dla obcokrajowców z całego świata. Posiada rekomendację British Council oraz 
zrzeszona jest w EnglishUK. Dodatkowym atutem szkoły jest posiadany certyfi kat ISO 
9001:2000, który jest gwarancją najwyższego poziomu usług.

Brighton to tętniące życiem nadmorskie miasto i wspaniałe miejsce do nauki języka 
angielskiego. Ciekawy program daje młodym uczestnikom prawdziwe doświadcze-
nie życia studenckiego. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu, w salach lekcyjnych 
z  nowoczesnym wyposażeniem. Zróżnicowany program pozalekcyjny pozwala 
poznać główne atrakcje miasta.

Kurs Classic, rodzina (13–17 lat) – zajęcia lekcyjne prowadzone są w nowoczesnym 
ośrodku nauczania szkoły EC położonym w  pobliżu morza lub w  renomowanym 
kampusie Ovingdean, oddalonym o około 25 minut jazdy komunikacją miejską od 
centrum miasta. Sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne, projektory oraz 
komputery. Kursanci zakwaterowani są u starannie dobranych rodzin goszczących, 
dojazd do szkoły komunikacją miejską zajmuje około 45 minut. W ciągu tygodnia 

gorący lunch serwowany jest w pobliskiej kawiarni, w weekendy lunch przygotowuje 
rodzina (podczas wycieczek zapewniony jest lunch pakowany).

Kurs Summer Camp, akademik (10–13) oraz Classic, akademik (13–17 lat) 
– zajęcia językowe odbywają się w renomowanym kampusie Ovingdean, zlokalizo-
wanym w willowej, spokojnej dzielnicy Ovingdean, około 25 minut jazdy komunikacją 
miejską od centrum miasta. Nowoczesny budynek szkolny posiada dobrze wyposażo-
ne klasy, sale wykładowe, pokój rekreacyjny, bibliotekę. Na jego terenie znajdują się 
również: hala sportowa, pracownia komputerowa z łączem internetowym WiFi, pokój 
rekreacyjny z konsolą gier oraz plazmowym TV, sala teatralna, boiska do gry w piłkę 
nożną, tenisa, koszykówkę oraz kryta pływania.
Zajęcia językowe prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania przez 
wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę lektorską. Główny nacisk podczas prowadzo-
nych zajęć kładziony jest na rozwijanie umiejętności swobodnego komunikowania się 
w języku angielskim. Kursanci zakwaterowani są w akademiku, w wygodnych poko-
jach. Wraz z młodzieżą mieszka kadra szkolna, sprawująca 24h nadzór.
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ANGIELSKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Nowoczesny 

kampus 

University 

of Brighton

BRIGHTONBRIGHTON

Wiek: 12–17 lat, 18–21 lat
Terminy: 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08*, 12.08**, 19.08.2018*** 
* kurs 1, 2, 3-tyg., ** kurs 1, 2-tyg., *** kurs 1-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 

KURS WAKACYJNY
RODZINA AKADEMIK AKADEMIK 

(pokój z łazienką)
1 tydzień 2850 PLN 3300 PLN 3700 PLN
2 tygodnie 5325 PLN 6875 PLN 7850 PLN
3 tygodnie 7800 PLN 10450 PLN 12000 PLN
Kolejny tydzień 2475 PLN 3575 PLN 4150 PLN
Dopłata do kursu intensywnego 350 PLN / tydzień
Dopłata do intensywnego 
programu pozalekcyjnego 
(8 tygodniowo)

250 PLN / tydzień

Dopłaty:
–  pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy)
 poza sezonem:  250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018):  350 PLN
–  transport grupowy ATAS (sezonowy; szczegóły str. 2):
 pakiet lotniczy   1350 PLN
 pakiet autokarowy 400 PLN
–  depozyt za klucz płatny w akademiku 50 GBP

Dodatkowe opcje:
–  każda zmiana w dokonanej rezerwacji od 225 PLN
–  w przypadku wykupienia asysty personelu pokładowego 
 dla osób nieletnich, obowiązuje dopłata szkolna 750 PLN/w 1 stronę

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs wakacyjny standardowy: 20 lekcji w tygodniu
Kurs wakacyjny intensywny: 30 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 15
Szkolne materiały edukacyjne
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2–4-os.; 
Akademik: pokój 1-os. lub pokój 1-os. z łazienką
Śniadanie, lunch (pakowany), obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
Wycieczki: 1 tydzień pobytu – 1 wycieczka popołudniowa, 2 tygodnie pobytu – 2 wy-
cieczki popołudniowe i 1 całodniowa, 3 tygodnie pobytu – 3 wycieczki popołudniowe 
i 2 całodniowe np.: Londyn, Oxford, Christchurch & Magdalene College, Hastings, East-
bourne.
Standardowy program zajęć pozalekcyjnych (4 zajęcia tygodniowo) np: kajaki, piłka 
nożna, fi tness, zumba, kino, pikniki, grillowanie na plaży, zwiedzanie, wycieczki stat-
kiem, imprezy międzynarodowe i inne.

 Transfer
Transfer szkolny z  lotniska Gatwick i  Heathrow w  godzinach 09:00–19:00 (przylot 
– niedziela i powrót – sobota).
Przy wyborze pakietu autokarowego, transfer z przystanku w Brighton do/z rodziny 
goszczącej / akademika.

 Nadzór rezydenta: 01.07–18.08.2018

Sprachcaff e Languages Plus jest międzynarodową organizacją, która od ponad 30 lat 
prowadzi kursy językowe dla obcokrajowców. Ośrodki nauczania znajdują się w wielu 
krajach m.in. w  Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, USA i  na 
Malcie. Posiada rekomendację British Council oraz jest członkiem EnglishUK.

Brighton – słynny, nadmorski kurort na południu Anglii. Szkoła posiada 2 centra na-
uczania położone w pobliżu centrum miasta, promenady nadmorskiej oraz centrum 
handlowego. Szkoła przyjmuje około 170 studentów w jednym terminie. Zajęcia odby-
wają się w salach z dostępem do sprzętu audiowizualnego. Do dyspozycji studentów 
pozostaje sala rekreacyjna z dostępem do Wi-Fi, która jest idealnym miejscem do od-
poczynku lub nauki, biblioteka (podstawą wypożyczenia jest zwrotny depozyt około 
5 GBP), snack bar oraz ogród, w którym studenci spędzają przerwy pomiędzy zajęciami.

Uczestnicy kursu zakwaterowani są u rodzin goszczących, dojazd do szkoły zajmuje 
około 20–40 minut komunikacją miejską.
W przypadku wyboru zakwaterowania w  akademiku szkoła oferuje naukę i  pobyt 
w  nowoczesnym kampusie University of Brighton, Varley Park, położonym około 

25 minut jazdy od centrum Brighton. Zapewnia nowoczesne sale lekcyjne, dostęp do 
fantastycznych obiektów do nauki, restaurację, pokój rekreacyjny gdzie kursanci mogą 
relaksować się pomiędzy lekcjami, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu 
w całym budynku. Uczestnicy kursu mieszkają na terenie kampusu, w wygodnych po-
kojach 1-osobowych, pogrupowanych w 6-8 pokojowe apartamenty, możesz wybrać 
również pokój z prywatną łazienką. Pościel i ręczniki są zapewnione, na miejscu znaj-
duje się również samoobsługowa pralnia. Sprzątanie odbywa się raz w tygodniu. Kadra 
szkolna mieszka w kampusie wraz z młodzieżą i sprawuje 24h nadzór. 
Uczestnicy 18–21 lat lekcje mają zorganizowane w ośrodku dla osób dorosłych przy 
Queens Road, w centrum Brighton. Samodzielny dojazd do szkoły zajmuje około 30 
minut. 

Szkoła Sprachcaff e organizuje ciekawy program zajęć sportowych i rekreacyjnych np. 
gry, zabawy, sporty oraz dyskoteki i wycieczki. Dla uczestników w wieku 18–21 lat przy-
gotowano specjalny program zajęć pozalekcyjnych, który podobnie jak zajęcia lekcyjne 
nie łączy się z programem dla młodszych studentów.
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ANGIELSKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

CAMBRIDGECAMBRIDGE

Uniwersytecka 

atmosfera 

w urokliwym 

Cambridge

Wiek: 13–17 lat 
Terminy: Rodzina: 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07*, 05.08**, 12.08.2018*** 
Akademik: 08.07, 15.07, 22.07, 29.07*, 05.08**, 12.08.2018*** 
* kurs 1, 2, 3-tyg., ** kurs 1, 2-tyg., *** kurs tylko 1-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela – sobota – pakiet lotniczy
sobota – sobota – transport własny
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
KURS WAKACYJNY CLASSIC RODZINA AKADEMIK
1 tydzień 690 GBP 870 GBP
2 tygodnie 1380 GBP 1740 GBP
3 tygodnie 2070 GBP 2610 GBP
4 tygodnie 2760 GBP 3480 GBP

Dopłaty:
–  pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy)
 poza sezonem:  250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018):  350 PLN
– transport grupowy ATAS (sezonowy): pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1350 PLN 
 + ATAS transfer do/z centrum Cambridge w terminie 24.06–04.08 450 PLN
–  przy wyborze pakietu lotniczego obowiązkowy taxi transfer 
 z centrum Cambridge do/z miejsca zakwaterowania 40 GBP

Dodatkowe opcje:
–  specjalna dieta  45 GBP/tydz.
–  sobotni szkolny transfer z lotniska (w 1 stronę) 
 w godz 08:00-20:00: 
 Heathrow – 100 GBP, Stansted – 80 GBP, Luton – 110 GBP, Gatwick – 210 GBP
 w godz. 20:00-08:00: 
 Heathrow – 180 GBP, Stansted – 110 GBP, Luton – 115 GBP, Gatwick – 215 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs wakacyjny Classic: 20 lekcji w tygodniu
Zajęcia odbywają się w godzinach rannych lub popołudniowych
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 15
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2-os., Akademik: pokój 1, 2-os. 
Śniadanie, lunch w pobliskich restauracjach (pakowany podczas wycieczek całodnio-
wych), obiadokolacja (w przypadku zakwaterowania w  akademiku – w  pobliskich 
restauracjach lub dostarczana do budynku).
Koszt dojazdów do szkoły lub zajęcia pozalekcyjne pokrywa uczestnik, około 16 GBP/
tydz.

 Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia sportowo – rekreacyjne: 5 zajęć popołudniowych oraz 4 zajęcia wieczorne 
w tygodniu np.: zwiedzanie miasta, wizyta w King's College, zwiedzanie Fitzwilliam 
Museum, wieczór fi lmowy, quizy, talent show, poszukiwanie skarbów, dyskoteki, 
zajęcia sportowe, kręgle, pływanie łódkami po rzece Cam.
1 całodniowa wycieczka na kursie 2-tyg., 2 wycieczki na kursie 3 tyg., 3 wycieczki na 
kursie 4 tygodniowym np. Londyn.

 Nadzór rezydenta: 24.06–04.08.2018

EC – szkoła od 1991 roku organizująca kursy językowe dla obcokrajowców z całego 
świata. Posiada rekomendację British Council oraz zrzeszona jest w  EnglishUK. 
Należy również do międzynarodowej organizacji ALTO oraz FIYTO. Dodatkowym 
atutem szkoły jest również posiadany certyfi kat ISO 9001:2000. Jest on gwarancją 
najwyższego poziomu usług.

Kurs wakacyjny Classic – lekcje odbywają się w nowoczesnej szkole EC zlokalizo-
wanej w  centrum Cambridge. Doskonałe wyposażenie szkoły tworzy przyjazne 
środowisko do nauki języka, a życzliwy personel szkolny pomaga uczestnikom, aby 
czuli się zrelaksowani jak w domu i zarazem gotowi do efektywnej nauki. Na terenie 
szkoły znajdują się nowoczesne i przestronne sale lekcyjne wyposażone w tablice 
interaktywne, biblioteka oraz pokój rekreacyjny. Internet WiFi jest dostępny na 
terenie całej szkoły. Bogaty program zajęć pozalekcyjnych w grupach międzyna-
rodowych pozwala uczniom na pogłębianie znajomości języka angielskiego oraz 
zawieranie nowych przyjaźni.

Szkoła oferuje zakwaterowanie:
– u staranie dobranych rodzin goszczących; czas dojazdu komunikacją miejską 
pomiędzy szkołą a rodziną zajmuje około 45 minut. Śniadania oraz obiadokolacje 
przygotowuje rodzina goszcząca, natomiast lunche spożywane są w pobliskich re-
stauracjach w towarzystwie opiekunów EC.
– w  akademiku Jesus College Residence; szeregowa zabudowa domów poło-
żonych około 20 minut spacerem od szkoły oraz kilka minut od centrum miasta, 
w każdym domu mieszka 9–12 studentów wraz z opiekunem szkoły EC. Młodzież 
mieszka w pokojach 1, 2-osobowych. W każdym domu kursanci mają do dyspozycji 
2 łazienki, wspólny pokój wypoczynkowy oraz kuchnię, w której opiekun przyrządza 
śniadania. Lunch i obiadokolacja spożywane są w pobliskich restauracjach w to-
warzystwie opiekunów (obiadokolacje mogą być też dostarczane do akademika). 
W każdym domu znajduje się pralka do wspólnego użytku mieszkańców. Kursanci 
zakwaterowani w akademiku pierwszego dnia udają się na zajęcia lekcyjne wraz 
z opiekunem szkolnym.
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CAMBRIDGECAMBRIDGE
CULFORDCULFORD

Prestiżowe 

ośrodki 

akademickie

Wiek: Culford: 12–16 lat
Magdalene College: 16–25 lat
Terminy: 08.07, 22.07.18* 
* kurs tylko 2-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 

KURS WAKACYJNY
CULFORD
12–16 LAT

MAGDALENE COLLEGE
16–25 LAT

2 tygodnie 1645 GBP 2045 GBP
4 tygodnie 3240 GBP 4040 GBP

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy) 350 PLN
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy (szczegóły str. 2) 1350 PLN

Dodatkowe opcje:
– dodatkowe wstępy Magdalene College (płatne w szkole):  30 GBP/tydz.
– lekcje tenisa w Culford, 8 godz. w grupie maks. 6-os. 275 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Culford, Magdalene College: 20 lekcji General English w tygodniu
Każda lekcja trwa 60 minut
Zajęcia odbywają się w godzinach rannych lub popołudniowych
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 12
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Culford: akademik – pokój 2, 3-os. i pokój wieloosobowy
Magdalene College: akademik – pokój 1-os.
Śniadanie, lunch, obiadokolacja.

 Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia sportowo – rekreacyjne np.: zwiedzanie miasta, muzeum, tenis, pokazy mody, 
wieczory fi lmowe, quizy, malowanie t-shirt, piłka nożna, barbecue, dyskoteki, pikniki, 
kręgle, zajęcia plastyczne, pływanie, zakupy.
Kurs Magdalene College – sobotnia wycieczka całodniowa do Londynu, 1 wycieczka 
półdniowa w tygodniu np. Ely, Cambridge, Norwich.
Kurs Culford – wycieczka całodniowa w czwartek i niedzielę np.: Londyn, Cambridge 
i 1 wycieczka półdniowa w tygodniu np. Bury St. Edmunds, Cambridge, Norwich.

 Transfer
Szkolny transfer z/na lotnisko Heathrow/Stansted, przylot w  niedzielę, powrót 
w sobotę w godzinach 09:00–17:00 oraz przy wyborze pakietu lotniczego.

 Nadzór rezydenta w Cambridge

Select English – szkoła od 1991 roku organizuje kursy językowe dla obcokrajowców 
z całego świata. Posiada rekomendację British Council oraz zrzeszona jest w EnglishUK. 
Jest małą, rodzinną szkołą, która traktuje wszystkich uczniów w sposób indywidualny, 
oferuje przyjazną, stymulującą atmosferę, wspierającą naukę języka oraz szybką inte-
grację w międzynarodowym środowisku.

Główny ośrodek nauczania dla młodzieży i osób dorosłych znajduje się w Cambridge. 
Na jego terenie mieści się 16 przestronnych sal lekcyjnych, część z tablicami interaktyw-
nymi, pokój relaksacyjny z TV, pokój komputerowy z dostępem do internetu Wi-Fi, stół 
do tenisa stołowego i placyk do gry w koszykówkę. Szkoła Select English posiada do-
datkowo 5 kampusów dla młodzieży w Cambridge i okolicach. Tematyka zajęć kursów 
dla młodzieży oparta jest na przedmiotach interesujących nastolatków, istotnych dla 
tej grupy wiekowej oraz działających motywująco. Zajęcia obejmują pracę w parach, 
dyskusje w grupach i przygotowywanie projektów. Zajęcia prowadzi wykwalifi kowana 
kadra na poziomie od podstawowego do zaawansowanego.

Kurs Magdalene College (16–25 lat) – odbywa się na jednym z  najstarszych, naj-
bardziej znanych i najpiękniejszych kolegiów Uniwersytetu Cambridge, Magdalene 
College. Został założony w 1428 roku i jest jedną z najstarszych uczelni w Cambridge. 
Szkoła położona jest w samym sercu zabytkowego centrum, nad brzegiem rzeki Cam, 
która przepływa przez centrum miasta; posiada wspaniałą architekturę – poczujesz nie-

powtarzalną, uniwersytecką atmosferę tego miejsca. Studenci mieszkają w wygodnych 
pokojach 1-osobowych (1 łazienka na 6 uczestników) na terenie Magdalene College. 
Posiłki serwowane są w zabytkowej jadalni. Ośrodek otoczony jest pięknymi ogrodami, 
które prowadzą w dół nad rzekę Cam. Kursanci mają dostęp do internetu Wi-Fi. Na po-
witalnym spotkaniu szkoła przywita kursantów świeżymi truskawkami z bitą śmietaną.

Kurs Culford (12–16 lat) – kampus Culford to piękna szkoła z internatem zbudowana 
w posiadłości Culford Hall, położona na 480 hektarach wspaniałego parku krajobrazo-
wego. Połączenie nowoczesnych i zabytkowych budynków z doskonałymi obiektami 
sportowymi sprawia, że Culford jest idealnym miejscem na letnie wakacje językowe. 
Ośrodek położony jest około 45 minut jazdy od Cambridge. Na jego terenie znajdują 
się korty tenisowe, hale sportowe, boiska do piłki nożnej i koszykówki, pokoje rekre-
acyjne gdzie młodzież chętnie spędza czas z rówieśnikami z innych krajów. Chłopcy 
i dziewczyny mieszkają na terenie kampusu w akademikach, zajmują oddzielne domy 
gdzie kadra szkolna sprawuje nadzór 24h. Wspólne łazienki znajdują się na piętrach. 
Młodzież ma dostęp do internetu. Na terenie kampusu w jednym terminie przebywa 
około 80 uczestników.

Szkoła oferuje ciekawy program zajęć sportowych i rekreacyjnych, podczas których 
studenci mogą pogłębiać swoją znajomość języka angielskiego oraz nawiązywać nowe 
przyjaźnie.
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CAMBRIDGECAMBRIDGE

Prestiżowe 

centrum 

nauczania
Uniwersytecka 

atmosfera 

w urokliwym 

Cambridge

Wiek: Sir Christopher: 16–19 lat
Sir Laurence: 13–16 lat
Terminy: Sir Christopher: 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08*, 12.08.2018** 
Sir Laurence: 01.07, 15.07, 22.07*, 29.07.2018** 
* kurs tylko 2–3 tyg., ** kurs tylko 2-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota – pakiet lotniczy
niedziela – niedziela – przelot indywidualny
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
SIR CHRISTOPHER SIR LAURENCE

2 tygodnie 1890 GBP 2080 GBP
3 tygodnie 2565 GBP 2900 GBP
4 tygodnie 3240 GBP 3720 GBP

Dopłaty:
–  pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy)  350 PLN
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy (szczegóły str. 2) 1350 PLN 
 + transfer ATAS do/z Cambridge w terminie 24.06–04.08 450 PLN
– przy wyborze pakietu lotniczego obowiązkowy taxi transfer 
 z miejsca zakwaterowania do centrum Cambridge 20 GBP
– depozyt płatny w dniu przyjazdu do akademika 20 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Sir Christopher: 20 lub 28* lekcji w tygodniu
Kurs Sir Laurence: 28* lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 16
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu
* Uwaga! Przy wybierze kursu intensywnego 28 lekcji, odbywają się tylko zajęcia po-
zalekcyjne wieczorne

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik, pokój 1, 2-os.
Śniadanie, lunch, obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
4 popołudniowe zajęcia w  tygodniu oraz codziennie wieczorne zajęcia: pływanie 
łódką po rzece Cam, College tour, zajęcia plastyczne, dyskoteki, wieczory fi lmowe, 
warsztaty teatralne, konkurs talentów, barbeque, quizy, zajęcia sportowe: piłka nożna, 
siatkówka, koszykówka, tenis, pływanie
Całodniowe wycieczki w soboty (z wyjątkiem ostatniego tygodnia kursu) np.: Londyn, 
Oxford, Brighton, Stratford & Warwick Castle, Windsor Castle, Hampton Court Palace 
i Richmond, Canterbury i Leeds Castle

 Transfer
Przy wyborze przelotu indywidualnego: niedzielny, szkolny transfer z/na lotnisko He-
athrow i Stansted

 Ubezpieczenie szkolne
Polisa od kosztów rezygnacji z imprezy, OC (wkład własny 25 GBP)

 Nadzór rezydenta: 24.06–04.08.2018

Studio Cambridge – szkoła od ponad 60 lat organizuje kursy językowe dla obcokra-
jowców, jest jedną z najstarszych szkół języka angielskiego. Posiada akredytację British 
Council oraz zrzeszona jest w EnglishUK. Prowadzi naukę w grupach międzynarodo-
wych na wszystkich poziomach zaawansowania przez wykwalifi kowaną kadrę lektorską.

Kurs Sir Christopher, 16–19 lat – zajęcia lekcyjne prowadzone są na terenie reno-
mowanej uczelni Ridley Hall College w Cambridge. Kampus, zbudowany w 1881 roku 
w  przepięknym wiktoriańskim stylu, stanowi część Uniwersytetu Cambridge. Usy-
tuowany jest 5 minut spacerem od centrum miasta w  otoczeniu najsławniejszych 
ośrodków akademickich. Na jego terenie znajduje się 11 sal lekcyjnych, aula, pokój wy-
poczynkowy, jadalnia, malownicze ogrody. 
Zajęcia sportowe odbywają się w nowoczesnych obiektach sportowych oddalonych 
5–20 minut od centrum nauczania. W jednym terminie szkoła przyjmuje 220 kursan-
tów z rożnych części świata. Kursanci zakwaterowani są w akademikach Ridley Hall 
lub Newnham usytuowanych 5 minut spacerem od szkoły, w pokojach głównie 1-oso-
bowych, łazienki zlokalizowane są na korytarzu (1 łazienka na 4–6 pokoi). Na terenie 
ośrodka dostępna jest pralnia. Jedno pranie w tygodniu może być wykonane bezpłat-
nie. Pościel jest zmieniana raz w tygodniu. W akademikach mieszka kadra szkolna, która 
sprawuje nadzór nad młodzieżą. 

Dla osób chętnych szkoła organizuje egzamin IELTS, za dodatkową opłatą ok. 190 GBP. O 
terminy egzaminów pytaj w biurze ATAS!

Kurs Sir Laurence, 13–16 lat – to idealny program dla młodzieży, która poszukuje 
intensywnej nauki języka angielskiego w okresie wakacji, w niewielkim, kameralnym 
kampusie uniwersyteckim w centrum Cambridge, w którym poczuje przedsmak życia 
uniwersyteckiego. Kurs prowadzony jest na prestiżowym Lucy Cavendish College, 
jednym z 31 wchodzących w skład Uniwersytetu Cambridge. Jest to nowoczesna uczel-
nia, z dobrym zapleczem dydaktycznym i socjalnym, o bardzo dobrym standardzie 
zakwaterowania i z doskonałym jedzeniem. Kampus znajduje się zaledwie 10 minut 
spacerem od centrum Cambridge. Udogodnienia na terenie ośrodka to: nowoczesne 
i dobrze wyposażone sale lekcyjne, jadalnia, sala komputerowa z bezpłatnym dostępem 
do internetu, WiFi, przestronny ogród, sala teatralna i rekreacyjna, basen, hale i boiska 
sportowe. Młodzież mieszka w akademiku na terenie kampusu lub w pobliskiej okolicy. 
W jednym terminie przebywa do 80 kursantów. Kadra szkolna mieszka wraz z młodzieżą 
w akademiku i sprawuje nadzór 24h.
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Nauka 

angielskiego 

w sercu 

Północnej 

Anglii

LEEDSLEEDS

Wiek: Wakacyjny: 12–17 lat
Standardowy, intensywny, IELTS: od 16 lat
Terminy: Wakacyjny: 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07*, 29.07.2018** 
* kurs tylko 2, 3-tyg., ** kurs tylko 2-tyg.

Standardowy, Intensywny, IELTS: w każdy poniedziałek
(terminy egzaminów IELTS publikowane są na stronie: www.ielts.org)
Zakwaterowanie: niedziela–niedziela 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
WAKACYJNY 

20 LEKCJI
12–17 LAT

WAKACYJNY
27 LEKCJI 
12–17 LAT

STANDARDOWY

OD 16 LAT

INTENSYWNY/
IELTS

OD 16 LAT
2 tygodnie 1044 GBP 1201 GBP 719 GBP 874 GBP
3 tygodnie 1547 GBP 1783 GBP 1023 GBP 1252 GBP
4 tygodnie 2047 GBP 2363 GBP 1320 GBP 1628 GBP
Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy):
 poza sezonem  250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018)  350 PLN

Dodatkowe opcje:
– szkolny transfer z lotniska (w 1 stronę): 
 Leeds Bradford  75 GBP
 Manchester  125 GBP
– asysta przy odprawie lotniskowej w dniu wylotu  55 GBP
– książka (kurs standardowy, intensywny, IELTS)  35 GBP
– specjalna dieta np. bezglutenowa, wegańska  20 GBP/tydz.
– pokój 1-os. u rodziny dla osób 18+  30 GBP/tydz.
– akademik Liberty Park dla osób 18+, pokój 1-os. z łazienką, 
 bez wyżywienia  5 GBP/tydz.

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs wakacyjny: 20 lekcji w tygodniu
Kurs wakacyjny intensywny: 27 lekcji w tygodniu
Kurs standardowy: 20 lekcji w tygodniu
Kurs intensywny/IELTS: 30 lekcji w  tygodniu General English (w tym 10 lekcji 
z zakresu przygotowania do egzaminu IELTS)
Zajęcia w godzinach rannych lub popołudniowych
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 14, wakacyjny: 15
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2, 3-os.; śniadanie lunch, obiadokolacja.
Koszt dojazdów do szkoły pokrywa uczestnik, około 20 GBP/tydz.

 Zajęcia pozalekcyjne
Kurs wakacyjny: zajęcia sportowo – rekreacyjne popołudniowe i wieczorne: pły-
wanie, mini golf, quiz o mieście, piłka nożna, kręgle, tenis, beach quiz, siatkówka, 
dyskoteka, wieczór fi lmowy, międzynarodowe Food Party.
Całodniowe wycieczki sobotnie; 1 na kursie 2-tygodniowym, 2 wycieczki na kursie 
3-tygodniowym, 3 całodniowe wycieczki na kursie 4-tygodniowym np. York, Whitby, 
Scarborough, Skipton Castle and White Scar Caves, Londyn z  wizytą w  National 
History Museum i Covent Garden, Portsmouth, Brighton, Winchester.

Centre of English Studies – uznana, prywatna szkoła językowa, która od 1979 roku 
organizuje kursy językowe dla obcokrajowców z całego świata. Posiada rekomendację 
British Council oraz zrzeszona jest w EnglishUK. Prowadzi kursy na wszystkich pozio-
mach zaawansowania przed wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę.

Leeds – jest ważnym centrum kulturalnym, naukowym i rozrywkowym. Ma tu siedzi-
bę słynna sala koncertowa West Yorkshire Playhouse, na tutejszych uniwersytetach 
studiuje ponad 70 tys. osób. Leeds to tętniące życiem, nowoczesne miasto, położone 
w pięknym hrabstwie Yorkshire. Jest również doskonałą lokalizacją aby odwiedzić inne 
słynne brytyjskie miasta na północy Anglii, takie jak Manchester czy Liverpool. Jest ide-
alnym miastem do nauki języka angielskiego.

Szkoła położona jest w samym sercu miasta, w pięknym budynku, który został całko-
wicie odnowiony i zapewnia najwyższe standardy. Znajduje się kilka minut spacerem 
od modnej dzielnicy handlowej, dworca kolejowego oraz w otoczeniu najważniejszych 
atrakcji turystycznych i kulturalnych. Na terenie szkoły znajduje się: 11 sal lekcyjnych 
(większość klas wyposażona jest w projektory), pracownia komputerowa z 12 kom-
puterami, biblioteka, wypożyczalnia filmów, po lekcjach darmowy dostęp do 
oprogramowania do nauki języków, pokój rekreacyjny z zestawem do parzenia kawy 
i herbaty, bezpłatny internet bezprzewodowy.

Ośrodek, w  którym w  okresie wakacji odbywają się kursy dla młodzieży w  wieku 
12–17 lat, mieści się w Swarthmore Education Centre, dużym ośrodku edukacyjnym, 
który znajduje się około 10 minut pieszo od głównego budynku. Na terenie ośrodka 
młodzież ma do dyspozycji sale lekcyjne, 2 sale komputerowe, dostęp do bezpłatnego 
Wi-Fi, salę taneczną, kawiarnię, taras, prywatny ogród z patio.

Jeden z najlepszych sposobów, aby dowiedzieć się więcej o mieszkańcach Wielkiej 
Brytanii, to wybrać zakwaterowanie u rodziny goszczącej. Ludzie tutaj są gościnni, 
przyjaźni i rozmowni, więc będziesz miał mnóstwo okazji, aby ćwiczyć swój angielski. 
Wszystkie rodziny są starannie dobrane i regularnie odwiedzane, aby zapewnić dobry 
standard zakwaterowania. Samodzielny dojazd do szkoły komunikacją miejską zajmuje 
do 40 minut.
Akademik – w okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) osoby powyżej 18 lat mają 
dodatkowo możliwość mieszkania w rezydencji szkolnej, która zapewnia komfort oraz 
daje możliwość bycia częścią międzynarodowej społeczności studenckiej. Liberty Park 
położony jest w centrum Leeds, w odległości zaledwie 5–10 minut spacerem od szkoły. 
Wszystkie pokoje są 1-osobowe z łazienkami, w pełni umeblowane ze wspólną kuchnią 
z salonem. Akademik nie oferuje wyżywienia. Posiada bezpłatny dostęp do internetu.
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LONDYNLONDYN

Harry Potter 

Studios

Fantastyczny 

kampus 

Shoreditch, 

w samym 

centrum 

Londynu

Wiek: 13–17 lat 
Terminy: 01.07, 08.07, 15.07, 22.07*, 29.07.2018** 
* kurs tylko 2,3-tyg. ** kurs tylko 2-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota – pakiet lotniczy
sobota – sobota – transport własny
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
WAKACYJNY

1 tydzień 940 GBP
2 tygodnie 1880 GBP
3 tygodnie 2820 GBP
4 tygodnie 3760 GBP

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy)  350 PLN
– transport grupowy ATAS: 
 pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1350 PLN
 + ATAS transfer do/z akademika  450 PLN

Dodatkowe opcje:
– całodniowa wycieczka do Harry Potter Studios w terminach: 
 08.07, 22.07, 05.08  100 GBP
– specjalna dieta  45 GBP/tydz.
– sobotni, szkolny transfer z lotniska (w 1 stronę):
 w godz. 08:00-20:00 – Heathrow/Gatwick 80 GBP, Luton 90 GBP, Stansted 135 GBP
 w godz. 20:00-08:00 – Heathrow 115 GBP, Gatwick/Stansted 130 GBP, Luton 140 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs wakacyjny Classic: 20 lekcji w tygodniu
Nauka w godzinach rannych lub popołudniowych
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 15
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokój 1-os. z łazienką; śniadanie, lunch (w weekendy i na wycieczkach – pa-
kowany), obiadokolacja.

 Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia sportowo – rekreacyjne: 5 zajęć popołudniowych plus 4 zajęcia wieczorne 
w  tygodniu np. Westminster Tour, London Eye, Tower Bridge, muzeum fi gur wo-
skowych Madame Tussauds, Camden Town, welcome party, warsztaty teatralne, 
warsztaty taneczne, quiz, piłka nożna, koszykówka, frisbee, mini olimpiada, zawody 
w literowaniu, wieczory fi lmowe, talent show, dyskoteki.
1 całodniowa wycieczka na kursie 2-tyg.; 2 całodniowe wycieczki na kursie 3-tyg., 
3 całodniowe wycieczki na kursie 4-tyg. np.: Brighton, Cambridge.
Koszt przejazdów po mieście pokrywa uczestnik, ok. 35 GBP/tydz.

 Nadzór rezydenta: 01.07–18.08.2018

Szkoła EC od 1991 roku organizuje kursy językowe dla obcokrajowców z  całego 
świata. Posiada rekomendację British Council oraz zrzeszona jest w  EnglishUK. 
Zajęcia prowadzone są na wysokim poziomie przez wykwalifi kowaną kadrę lektor-
ską, na wszystkich poziomach zaawansowania. 

Londyn – pobyt na kursie językowym w centrum kosmopolitycznego, tętniącego 
życiem Londynu inspiruje młodzież do nauki. Kurs wakacyjny odbywa się w nowocze-
snym kampusie Shoreditch uniwersytetu Hackney Community College, położonym 
w modnej dzielnicy Shoreditch, w 1 strefi e komunikacyjnej miasta, w pobliżu stacji 
metra Old Street. Do dyspozycji kursantów pozostają przestronne sale lekcyjne, 
pokój wypoczynkowy, boisko do koszykówki, piłki nożnej, gry w badmintona, studio 
tańca, WiFi na terenie całego kampusu.

Kurs wakacyjny Classic – doskonali umiejętności językowe w zakresie mówienia, 
rozumienia ze słuchu, czytania i  poprawnego pisania. Wykwalifi kowani nauczy-
ciele, podczas interesujących i dostosowanych do zainteresowań młodzieży zajęć, 
szczególny nacisk kładą na zwiększenie umiejętności płynnego komunikowania się 
w codziennych sytuacjach.
W terminach 08.07, 22.07 i 05.08 za dodatkową opłatą organizowana jest całodnio-
wa wycieczka do Harry Potter Studios. 

Kursanci zakwaterowani są w akademiku Will Wyatt Court, na terenie kampusu 
Shoreditch, w  wygodnych pokojach 1-osobowych z  łazienkami. Na terenie aka-
demika wraz z młodzieżą mieszka kadra szkolna, sprawująca nadzór 24h na dobę. 
Akademik oddalony jest o zaledwie 4 minuty spacerem od budynku, w którym pro-
wadzone są zajęcia lekcyjne.
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LONDYN/COBHAM HALLLONDYN/COBHAM HALL

Intensywny 

Kurs Piękny kampus 

w idyllicznym 

otoczeniu

Wiek: Multi Activity: 11–17 lat
Intensive: 14–17 lat
Terminy: 01.07, 08.07, 15.07*, 22.07.2018** 
* kurs tylko 2, 3-tyg., ** kurs tylko 2-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota – pakiet lotniczy 
niedziela – niedziela – transport własny
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 MULTI ACTIVITY, INTENSIVE
2 tygodnie 1660 GBP
3 tygodnie  2455 GBP
4 tygodnie 3205 GBP
Dopłaty:
– pakiet pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy)  350 PLN
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1350 PLN
– szkolny transfer z lotniska (w 1 stronę): 
 Heathrow, Gatwick, Stansted  110 GBP

Dodatkowe opcje:
– asysta przy odprawie lotniskowej (przelot z opieką stewardessy) w 1 stronę 20 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Multi-Actvity: 15 lekcji w tygodniu
Kurs Intensive*: 21 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 15
Szkolne materiały do nauki
Emerald Project Book
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu
* na kursie Intensive wymagany poziom minimum intermediate

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokój 1,2,3,4-os.
Śniadanie, lunch (pon.-pt. ciepły), obiadokolacja.

 Zajęcia pozalekcyjne
Multi Activity: bogaty program zajęć sportowych i rekreacyjnych np.: welcome party, 
tenis, piłka nożna, piłka siatkowa, gry zespołowe, tenis, quizy, warsztaty artystycz-
ne, wieczory międzynarodowe, wieczory fi lmowe, taniec, przedstawienia teatralne, 
gry i zabawy interaktywne, olimpiady, konkursy, disco oraz całodniowe wycieczki 
w soboty np. Londyn.
Intensive: codzienne zajęcia wieczorne.
2 wycieczki półdniowe w tygodniu np. Canterbury, Rochester oraz całodniowe wy-
cieczki w soboty np. Londyn.

 Nadzór opiekunów szkolnych

Emerald Cultural Institute – renomowana szkoła językowa, która posiada ponad 25 lat 
doświadczenia w zapewnianiu jak najlepszej jakości nauki języka, rozwoju zawodowe-
go oraz programów kulturalnych dla młodzieży i osób dorosłych. Posiada rekomendacje 
znaczących organizacji jak Quality English, Quality and Qualifi cations Ireland for English 
Language Teaching, EAQUALS, IALC, ALT. Każdego roku goszczą w ośrodkach szkolnych 
uczestnicy z ponad 50 krajów na całym świecie. 
Zajęcia językowe prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania przez 
wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę lektorską. Główny nacisk podczas prowadzo-
nych zajęć, kładziony jest na rozwijanie umiejętności swobodnego komunikowania się 
w języku angielskim.

Cobham Hall – fantastyczny kampus znajduje się w idyllicznym hrabstwie Kent, które 
jest znane jako „The Garden of England”. Ośrodek położony jest zaledwie 20 minut jazdy 
pociągiem od centrum Londynu. Posiadłość szkolna „English Stately Home” datowana 
jest na XVI wiek. Ośrodek Cobham Hall rozciąga się na 150 akrach terenów parkowych. 
Letni kampus szkoły Emerald znany jest z  fantastycznych obiektów rekreacyjnych, 

dobrze wyposażonych sal lekcyjnych i  komfortowego zakwaterowania. Na terenie 
ośrodka znajduje się: duża i dobrze wyposażona hala sportowa, studio taneczne, sala 
teatralna, sala plastyczna, korty tenisowe, kilka boisk sportowych, kryty i podgrzewa-
ny basen, pokój komputerowy, restauracja, pokój rekreacyjny. Kursanci mają dostęp do 
internetu WiFi.

Akademik – kursanci zakwaterowani są w wygodnych pokojach 1–4-osobowych (1 ła-
zienka na 4 uczestników), wraz z młodzieżą mieszka kadra szkolna, sprawująca 24h 
nadzór.

Po lekcjach zorganizowany jest bogaty program zajęć pozalekcyjnych na terenie 
kampusu. W weekendy odbywają się wycieczki i obejmują popularne atrakcje takie jak 
zwiedzanie Londynu w tym np. London Eye, Tower of London czy Obserwatorium Gre-
enwich. Kadra szkolna pomaga w aktywnym odkrywaniu unikalnych, lokalnych atrakcji 
turystycznych, takich jak Canterbury i Rochester, które jest miejscem narodzin Karola 
Dickensa.
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ANGIELSKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

LONDYNLONDYN

Przyjazna 

szkoła w zielonej, 

spokojnej 

lokalizacji, 

kursy na dobrym 

poziomie

Wiek: 14–17 lat
Terminy: 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08*, 12.08.2018** 
* kurs tylko 2, 3-tyg., ** kurs 2-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela – sobota – pakiet lotniczy
niedziela–niedziela – transport własny 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 VACATION EXTRA
2 tygodnie 1281 GBP
3 tygodnie 1884 GBP
4 tygodnie 2487 GBP
Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy):
 poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– transport grupowy ATAS (sezonowy): pakiet lotniczy (szczegóły str. 2) 1350 PLN 
 + transfer ATAS do/z miejsca zamieszkania w terminie 01.07–18.08 450 PLN

Dodatkowe opcje:
– pokój 1-os. u rodziny, do 11.08 24 GBP/tydz.
– szkolny taxi transfer z lotniska:
 Heathrow/ Gatwick 130 GBP/w 1 stronę
 Stansted 158 GBP/w 1 stronę
 Luton 177 GBP/w 1 stronę
– economy szkolny transfer z lotniska Heathrow w terminie 24.06–29.07, 
 przylot i powrót w niedzielę w godz 11.00–18.00 47 GBP/w 1 stronę
– asysta przy odprawie lotniskowej w dniu powrotu  50 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Vacation Extra: 20 lekcji w tygodniu, zajęcia lekcyjne w godzinach rannych lub 
popołudniowych
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 15
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2–os. (od 12.08 do 26.08 pokój 1-os.); śniadanie, pakowany lunch, obia-
dokolacja.
Koszty dojazdu do szkoły pokrywa kursant, około 20 GBP/tydz.

 Zajęcia pozalekcyjne
Pełen program zajęć sportowo-rekreacyjnych, np. siatkówka, koszykówka, piłka 
nożna, tenis stołowy, pływanie, karaoke, dyskoteki, wieczory fi lmowe, quizy, bingo
1 całodniowa wycieczka sobotnia w tygodniu (1 wejściówka wliczona w cenę) np.: 
Cambridge, Oxford, Brighton, Londyn 
plus 2 wycieczki półdniowe po Londynie w tygodniu.
Uwaga! uczestnictwo we wszystkich zajęciach popołudniowych jest obowiązkowe.

 Nadzór rezydenta 01.07–18.08.2018

Kings – renomowana szkoła, która została założona w 1957 roku, z ogromnym do-
świadczeniem w organizacji programów językowych dla obcokrajowców. Posiada 
akredytację British Council oraz zrzeszona jest w English UK, co gwarantuje wysoki 
poziom prowadzonych zajęć oraz dobry standard zakwaterowania. Kursy językowe 
Vacation Extra połączone są z ciekawymi zajęciami pozalekcyjnymi i prowadzone 
przez wykwalifi kowanych i entuzjastycznych nauczycieli.

Londyn –  ośrodek szkoły Kings zlokalizowany jest w  spokojnej, zielonej okolicy, 
w południowo-wschodniej części Londynu – Beckenham (4 strefa komunikacyjna). 
Podróż pociągiem do centrum Londynu trwa zaledwie 20 minut. Szkoła zajmuje dwa 
wiktoriańskie budynki usytuowane obok siebie. Na terenie ośrodka znajduje się: 18 
przestronnych i dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, tablice interaktywne, multime-
dialne laboratorium językowe, biblioteka, kafeteria. Kursanci mogą także korzystać 
z bezpłatnego dostępu do internetu (również wireless). Na terenie szkoły uczestnicy 

kursu mają do dyspozycji duży ogród, gdzie mogą grać w tenisa stołowego, czy re-
laksować się pomiędzy zajęciami. Naprzeciwko szkoły mieści się ośrodek sportowy, 
w którym kursanci szkoły Kings uprawnieni są do zniżek.

Kurs Vacation Extra – letni kurs języka angielskiego dla młodzieży z całego świata 
łączy naukę języka z licznymi zajęciami dodatkowymi i wycieczkami. Przygotowany 
został dla młodzieży w wieku 14 – 17 lat, która chce doskonalić swój angielski, spotkać 
wielu nowych ludzi i aktywnie spędzić czas. Program oprócz zajęć lekcyjnych obejmu-
je 5 zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz 3-4 zajęcia wieczorne w tygodniu. 

Studenci zakwaterowani są u starannie dobranych rodzin goszczących, oddalonych 
od szkoły do 30 minut jazdy komunikacją miejską. Zakwaterowanie u rodziny daje 
możliwość nie tylko wykorzystywania zdobytych umiejętności językowych w prakty-
ce, ale także zapoznania się z kulturą i zwyczajami Wielkiej Brytanii.
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ANGIELSKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

LONDYNLONDYN

Świetna 

lokalizacja

– w samym 

centrum 

miasta!

Wiek: UCL: od 13 lat
South Bank: od 14 lat
Terminy: UCL: 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08*, 12.08.2018** 
South Bank: 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07*, 29.07.2018** 
* kurs tylko 2–3 tyg., ** kurs tylko 2-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
KURS WAKACYJNY UCL SOUTH BANK
2 tygodnie 1760 GBP 1770 GBP
3 tygodnie 2590 GBP 2605 GBP
4 tygodnie 3420 GBP 3440 GBP

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): 
 poza sezonem  250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018)  350 PLN
– transport grupowy ATAS (sezonowy): pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1350 PLN 
 + transfer ATAS do/z miejsca zamieszkania w terminie 01.07–18.08 450 PLN
– depozyt płatny w dniu przyjazdu do akademika  40 GBP

Dodatkowe opcje:
– szkolny taxi transfer z lotniska (w 1 stronę):
 Heathrow 88 GBP, Gatwick 114 GBP, Stansted 124 GBP, Luton 155 GBP

Uwaga! opłata za zgubiony klucz do pokoju wynosi:  
UCL – 35 GBP; South Bank – 190 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs wakacyjny: 20 lekcji w tygodniu
Zajęcia lekcyjne w godzinach rannych i popołudniowych
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 15
Test kwalifi kacyjny
Materiały do nauki (wypożyczone)
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: UCL – pokoje 1, 2-os. z umywalkami; South Bank – pokoje 1-os. z łazienkami. 
Śniadanie, lunch (pon.-pt. gorący), obiadokolacja.
Koszt przejazdów po mieście wynosi około 30 GBP/tydz.

 Zajęcia pozalekcyjne
Program zajęć pozalekcyjnych: zajęcia popołudniowe i wieczorne, np.: dyskoteki, 
quizy, karaoke, wieczory fi lmowe, konkursy talentów, wieczorki międzynarodowe, 
piłka nożna, kręgle, koszykówka, siatkówka, badminton.
Półdniowe wycieczki w tygodniu po Londynie oraz całodniowe wycieczki w soboty 
np.: Brighton, Cambridge, Oxford, Canterbury.

 Nadzór rezydenta: 01.07–18.08.2018

Szkoła Embassy Summer jest częścią organizacji Embassy English, która od ponad 
40 lat specjalizuje się w organizowaniu kursów językowych dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie i Australii. Akredytowana jest przez British 
Council oraz zrzeszona w EnglishUK – co stanowi gwarancję wysokiego poziomu na-
uczania oraz dobrego standardu zakwaterowania. Zajęcia lekcyjne prowadzone są 
na wszystkich poziomach od podstawowego do zaawansowanego przez wykwalifi -
kowaną kadrę lektorską. Kursanci mają możliwość rozpocząć swoją niezapomnianą 
podróż edukacyjną w międzynarodowej szkole językowej, nawiązać nowe przyjaźnie 
oraz poznać niezwykle ciekawe miejsca.

Londyn UCL – University College London jest w rankingu wyższych uczelni w Wiel-
kiej Brytanii na 5 miejscu oraz wśród najlepszych uczelni na świecie na 25 miejscu. 
Ośrodek nauczania Embassy Summer mieści się na tej renomowanej uczelni, usy-
tuowanej w  samym centrum Londynu, w  dzielnicy Bloomsbury (najbliższa stacja 
metra: Warren Street) w 1 strefi e komunikacyjnej. Do dyspozycji studentów pozosta-
ją nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, pokój rekreacyjny oraz sala telewizyjna. 
Studenci zakwaterowani są w akademikach UCL Ramsay Hall lub UCL Halls, od-
dalonych około 5  minut spacerem od szkoły. Akademiki oferują zakwaterowanie 
w pokojach 1, 2-osobowych z umywalkami, łazienki znajdują się na korytarzu (1 łazien-
ka na 4–7 kursantów). W akademiku UCL Halls na każdym piętrze znajduje się kuchnia 
do wspólnego użytku mieszkańców. Na terenie akademików mieści się płatna pralnia, 
dostęp do internetu Wifi , wartościowe rzeczy uczestnicy mogą zdeponować w szkol-

nym sejfi e. Akademik posiada ochronę 24h. Na terenie kampusu w jednym terminie 
przebywa maksymalnie 500 osób.

Londyn South Bank – szkoła mieści się na terenie nowoczesnego kampusu So-
uthbank University, na południowym brzegu Tamizy, nieopodal Big Ben, Houses of 
Parliament i London Eye (najbliższa stacja metra: Waterloo) w 1 strefi e komunikacyjnej. 
Do dyspozycji kursantów pozostają: przestronne i dobrze wyposażone sale lekcyjne, 
jadalnia, hala sportowa, oraz popularne miejsce spotkań młodzieży – Student Union 
Bar. Kursanci zakwaterowani są w nowoczesnym akademiku McLaren House, od-
dalonym 3 minuty spacerem od sal lekcyjnych. Akademik oferuje pokoje 1-osobowe 
z  łazienkami, które pogrupowane są w  5–10-osobowe segmenty, wyposażone 
w kuchnię do wspólnego użytku, na miejscu dostępna jest również płatna pralnia. 
Na terenie akademika znajdują się 3 stanowiska z komputerami z dostępem do in-
ternetu oraz 6 stanowisk z łączem internetowym dla osób posiadających laptopa. Na 
terenie kampusu w jednym terminie przebywa do 360 osób. Kampus ma 24h ochronę 
ośrodka.

Aby uczestnicy kursu mogli poznać Londyn każdego tygodnia organizowane są wy-
cieczki po atrakcjach miasta, kursanci podróżują komunikacją miejską pod opieką 
kadry szkolnej. Wycieczki całodniowe odbywają się do najciekawszych zakątków 
Wielkiej Brytanii.
Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą samodzielnie opuszczać ośrodka.
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ANGIELSKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻYANGIELSKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Intensywny 

Kurs

Przepiękny 

kampus, 

the American 

International 

University 

w Richmond

LONDYNLONDYN

Wiek: 14–17 lat
Terminy: 01.07, 08.07, 15.07, 22.07*, 29.07.2018** 
* kurs tylko 2–3-tyg., ** kurs tylko 2-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota – pakiet lotniczy
niedziela – niedziela – przelot indywidualny 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 KURS SIR WILLIAM
2 tygodnie 1890 GBP
3 tygodnie 2565 GBP
4 tygodnie 3240 GBP

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): 350 PLN
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy (szczegóły str. 2) 1350 PLN
 + transfer do/z zakwaterowania 450 PLN
– depozyt płatny w dniu przyjazdu do akademika 20 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Sir William: 20 lekcji w tygodniu
Kurs intensywny Sir William*: 28 lekcji w tygodniu
* na kursie intensywnym mniejsza liczba zajęć pozalekcyjnych

Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 16
Szkolne materiały do nauki, pakiet informacyjny
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokój 1, 2-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja.

 Zajęcia pozalekcyjne
2 wycieczki całodniowe w tygodniu (środa i niedziela, za wyjątkiem ostatniego tygo-
dnia kursu) oraz wycieczki półdniowe w piątki np. zwiedzanie Londynu, Thorpe Park, 
Windsor, Brighton, Cambridge, Oxford; 5 sesji w tygodniu zajęć popołudniowych 
oraz codzienne zajęcia wieczorne np. dyskoteki, wieczory fi lmowe, poszukiwanie 
skarbów, warsztaty teatralne, zajęcia plastyczne, konkurs talentów, barbecue, quizy 
oraz zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, badminton.

 Transfer
Przelot indywidualny: niedzielny, szkolny transfer z/na lotnisko Heathrow i Stansted.

 Ubezpieczenie szkolne
Polisa od kosztów rezygnacji z imprezy, OC (wkład własny 25 GBP). 

 Nadzór rezydenta

Studio Cambridge – renomowana szkoła, została założona w 1954 roku i jest jedną 
z najstarszych szkół języka angielskiego. Organizuje kursy językowe dla obcokrajow-
ców na wysokim poziomie. Posiada akredytację British Council oraz zrzeszona jest 
w EnglishUK. Szkoła prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania przez 
wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę lektorską. Główna siedziba szkoły znajduje się 
w przepięknym mieście uniwersyteckim, Cambridge, ale posiada również 8 kampusów 
wakacyjnych dla młodzieży, zlokalizowanych w bardzo ciekawych miejscach w Wielkiej 
Brytanii.

Kurs Sir William –  zajęcia odbywają się w  przepięknym kampusie the American 
International University, zlokalizowanym w Richmond nad Tamizą, ekskluzywnej 
dzielnicy Londynu. Na terenie kampusu znajduje się: 15 sal lekcyjnych, aula, sala 
komputerowa z 20 stanowiskami pracy i bezpłatnym dostępem do internetu, pokój 
wypoczynkowy, boisko do koszykówki, kort tenisowy, piękny ogród. W  pobliżu 
zlokalizowana jest także pływalnia i sala gimnastyczna. Kursanci mieszkają w aka-

demiku na terenie kampusu, łazienki i toalety do wspólnego użytku znajdują się na 
korytarzu. Kursanci są pod opieką kadry szkolnej 24h na dobę i nie mogą samodziel-
nie opuszczać terenu kampusu. W jednym terminie na terenie kampusu przebywa 
do 200 osób.

Ośrodek Sir William oferuje możliwość wyboru programu standardowego lub in-
tensywnego, 20 lub 28 lekcji w  tygodniu. Jeśli wybierzesz intensywny program 
nauczania wówczas dodatkowe godziny lekcji angielskiego zajmą miejsce niektórych 
zajęć popołudniowych. Nie ma różnicy w cenie między programami standardowym 
i intensywnym. Swój wybór należy potwierdzić w dniu dokonywania rezerwacji kursu. 
Dla osób chętnych szkoła organizuje egzamin IELTS, za dodatkową opłatą ok. 190 GBP. 
O terminy egzaminów pytaj w biurze ATAS!

Po lekcjach organizowany jest ciekawy program zajęć rekreacyjnych i  sportowych. 
Kadra szkolna czynnie uczestniczy we wszystkich zajęciach z młodzieżą.
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ANGIELSKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

OXFORDOXFORD

Wiek: Kurs Intensive Academic: 15–17 lat
Kurs Standardowy, Intensywny: od 16 lat
Terminy: Kurs Intensive Academic#: 08.07, 15.07*, 22.07.2018** 
* kurs 2 i 3-tyg., ** kurs tylko 2-tyg.; #wymagany poziom języka min. B1 

Kurs Standardowy, Intensywny: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: niedziela–sobota
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 INTENSIVE ACADEMIC

15–17 LAT
STANDARDOWY 

OD 16 LAT
INTENSYWNY 

OD 16 LAT
2 tygodnie  1465 GBP 695 GBP 795 GBP
3 tygodnie 2160 GBP 1005 GBP 1155 GBP
4 tygodnie 2855 GBP 1315 GBP 1515 GBP
ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
Rodzina po sezonie 17.06–12.08
pokój 1-os., HB 191 GBP 215 GBP
Akademik Crescent Hall – od 15 lat 24.06–18.08
pokój 1-os., HB 310 GBP
Akademik Wavy Gate – od 16 lat 10.06–08.09
pokój 1-os. z łazienką, bez wyżywienia 310 GBP
pokój 1-os. z łazienką, HB od poniedziałku do 
piątku, serwowane w szkole St. Josephs

380 GBP

Uwaga! na programie Intensive Academic kursanci mogą wybrać zakwaterowanie tylko w akademiku Crescent 
Hall, pokój 1-os.; program zawiera wyżywienie: śniadanie, lunch, obiadokolacja.

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018)  350 PLN
– transport grupowy ATAS (sezonowy): pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)   1350 PLN 
 + transfer do/z centrum Oxfordu w terminie 01.07–11.08 450 PLN
– przy wyborze pakietu lotniczego z transferem obowiązkowy taxi transfer 
 z centrum Oxfordu do/z miejsca zakwaterowania 40 GBP
– depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku 150 GBP

Dodatkowe opcje:
– taxi transfer z lotniska (w 1 stronę): 
 Heathrow 154 GBP, Luton 151 GBP, Gatwick/Stansted 195 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Standardowy: 20 lekcji tygodniowo
Kurs Intensywny: 28 lekcji tygodniowo
Kurs Intensive Academic: 36 lekcji tygodniowo z zakresu przedmiotów akademic-
kich (matematyka, historia, geografi a, nauki ścisłe, biznes, IELTS)
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: Standardowy, Intensywny – 14; Academic – 12
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

 Zajęcia pozalekcyjne
Kurs Intensive Academic: 4 zajęcia wieczorne w tygodniu, poradnictwo w zakresie 
studiów uniwersyteckich, zwiedzanie uniwersytetów.
Sobotnie wycieczki całodniowe np. Londyn, Bath, Windsor oraz 1 półdniowa wyciecz-
ka w tygodniu: np. Cotswold Wildlife Park, Blenheim Palace.

 Nadzór rezydenta: 01.07–11.08.2018

Kings Education – szkoła założona została w 1957 roku, posiada akredytację British 
Council oraz zrzeszona jest w  English UK. Posiada nowoczesne centra nauczania 
zlokalizowane w Wielkiej Brytanii: Brighton, Bournemouth, London oraz Oxford jak 
również w USA: Boston, Nowy Jork oraz Los Angeles.

Oxford – szkoła Kings posiada dwa centra nauczania oddalone od siebie o 25 minut 
jazdy autobusem:
St. Josephs (kurs vacation extra, standardowy, intensive academic) –  ośrodek 
nauczania zlokalizowany jest w  willowej dzielnicy Oxfordu, 20 minut jazdy auto-
busem od centrum miasta. W pobliżu szkoły znajdują się: sklepy, bary, restauracje, 
biblioteka oraz centrum sportowe z basenem. Szkoła wyposażona jest w 21 nowo-
cześnie urządzonych sal lekcyjnych, większość z nich posiada tablice interaktywne, 
specjalistyczne studio plastyczne, multimedialne laboratorium naukowo-językowe, 
bibliotekę, czytelnię, pokój rekreacyjny, centrum komputerowe z bezpłatnym dostę-
pem do internetu oraz strefę Wi-Fi w całym budynku. Na terenie szkoły znajduje się 
przestronna kafeteria serwująca ciepłe posiłki oraz patio, gdzie kursanci mogą relak-
sować się podczas przerw w zajęciach.
St. Michaels (kurs intensywny) – nowoczesny budynek szkoły zlokalizowany jest 
w centrum Oxfordu naprzeciwko St. Peter's College, kilka minut spacerem od dworca 
autobusowego i kolejowego. W pobliżu znajdują się galerie, restauracje, sklepy oraz 
najważniejsze atrakcje turystyczne Oxfordu. W pięciopiętrowym budynku kursanci 

mają dostęp do 10 przestronnych sal lekcyjnych z tablicami interaktywnymi, prze-
stronnej recepcji, pracowni komputerowej i pokoju rekreacyjnego. Na terenie szkoły 
dostępna jest strefa Wi-Fi.

Szkoła oferuje następujące warianty zakwaterowania:
– rodziny goszczące, starannie wyselekcjonowane, zakwaterowanie w  pokojach 
1-osobowych, czas podróży do szkoły zajmuje 10–30 minut. Raz w tygodniu rodziny 
zapewniają pranie.
– akademik Crescent Hall dostępny jest w terminie 24.06–18.08.18, należy do Oxford 
Brookes University. Nowoczesny akademik oferuje zakwaterowanie w pokojach 1-oso-
bowych, pogrupowanych w sześciopokojowe apartamenty, z których każdy posiada 
2 łazienki, na miejscu znajduje się również samoobsługowa pralnia. Posiłki serwowa-
ne są w kafeterii ośrodka St. Josephs. Akademik położony jest 2 minuty spacerem od 
ośrodka nauczania St. Josephs oraz 20 minut jazdy autobusem od szkoły St. Michaels.
– akademik Wavy Gate o wyższym standardzie i z dostępem do Wi-Fi. Dostępny 
w terminie 10.06–08.09.18. Studenci mają do dyspozycji pokoje 1-osobowe z łazienką. 
Zlokalizowany jest w centrum Oxfordu w pobliżu barów, restauracji oraz supermarke-
tu, a także 15 minut pieszo od obu ośrodków nauczania.

Po zajęciach lekcyjnych szkoła oferuje program zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz 
wycieczek (na kursie standardowym i intensywnym dodatkowo płatne w szkole).
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ANGIELSKI: KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

OXFORDOXFORD

Kursy 

egzaminacyjne: 

FCE, CAE, CPE

Wiek: Kurs Summer Teen: 14 – 17 lat
Kurs Intensywny, Cambridge Compact: od 16 lat
Terminy: Kurs Summer Teen: 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08*, 12.08.2018** 
* kurs 2, 3-tyg., ** kurs 2-tyg.,

Kurs Intensywny: w każdy poniedziałek
Kurs Cambridge Compact (4 tygodnie):
FCE: 11.02, 13.05, 18.11.2018
CAE: 18.02, 06.05, 11.11.2018
CPE: 11.02, 20.05, 11.11.2018
Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
SUMMER TEEN INTENSYWNY CAMBRIDGE COMPACT* 

2 tygodnie 1255 GBP 1245 GBP —
3 tygodnie 1835 GBP 1820 GBP —
4 tygodnie 2415 GBP 2395 GBP 2435 GBP
* Uwaga! przed rezerwacja kursu Cambridge Compact należy sprawdzić termin egzaminu aby odpowiednio zare-
zerwować zakwaterowanie i przelot, egzamin może się odbyć nawet tydzień po zakończeniu kursu! 

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– transport grupowy ATAS (sezonowy): pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1350 PLN
 + transfer ATAS do/z centrum Oxford w terminie 01.07–11.08 450 PLN
– przy wyborze pakietu lotniczego Londyn obowiązkowy taxi transfer 
 z centrum Oxford z/na miejsce zakwaterowania 40 GBP

Dodatkowe opcje:
– pokój 1-os. na kursie Summer Teen 25 GBP/tydz.
– pokój 1-os. na kursie Intensywnym, Cambridge Compact 
 dla osób w wieku 16, 17 lat 20 GBP/tydz.
– opłata za egzamin FCE, CAE, CPE płatna bezpośrednio w szkole 
 (rezerwacji egzaminu uczestnik dokonuje indywidualnie) około 185 GBP
– akademik bez wyżywienia, dla osób 18+ 65 GBP/tydz.
– szkolny taxi transfer z lotniska (w 1 stronę): 
 Heathrow 160 GBP, Gatwick/Stansted/Luton 190 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Summer Teen: 20 lekcji w tygodniu, zajęcia w godzinach 13:15–16:30
Kurs intensywny: 30 lekcji w tygodniu
Kurs Cambridge Compact (FCE, CAE, CPE): 30 lekcji w tygodniu (20 lekcji General 
English + 10 lekcji z zakresu przygotowania do egzaminu)
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 14–16
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Kurs Summer Teen (14–17 lat): Rodzina, pokój 2-osobowy; śniadanie, lunch (voucher 
na lunche pon.-pt., w weekendy lunch u rodziny), obiadokolacja. 
Bilet na przejazdy po mieście wliczony w cenę.
Kurs Intensywny, Cambridge Compact: Rodzina, 16,17 lat pokój 2-osobowy, od 
18 lat pokój 1-osobowy. Śniadanie, obiadokolacja, w weekendy dodatkowo lunch.
Bilet na przejazdy po mieście pokrywa uczestnik, około 18 GBP/tydz.

 Zajęcia pozalekcyjne
Kurs Summer Teen: 1 całodniowa sobotnia wycieczka na kursie 2–tyg., 2 na kursie 
3–tyg. i 3 na kursie 4–tyg., np.: Bath, Londyn, Stratford-upon-Avon i Warwick Castle, 
Brighton.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe, zwiedzanie miasta i Oxford University, wyjścia do 
muzeum, pływanie łódką po rzece, karaoke, dyskoteki, barbecue.

 Nadzór rezydenta: 01.07–11.08.2018

The Oxford English Centre – szkoła od 1979 roku specjalizuje się w organizacji spe-
cjalistycznych kursów językowych dla dorosłych i  młodzieży. Posiada akredytację 
British Council oraz zrzeszona jest w EnglishUK, co gwarantuje wysoki poziom naucza-
nia i dobry standard zakwaterowania.

Oxford – szkoła zapewnia kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania, 
prowadzone przez wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę lektorską. Zajmuje wspa-
niały budynek oddalony około 15 minut spacerem od centrum Oxfordu. Kursanci 
mają możliwość korzystania z: self-learning centre pod okiem wykwalifi kowanego 
nauczyciela, biblioteki, laboratorium językowego z 18 komputerami, programów kom-
puterowych do nauki języka, najnowszych podręczników i  materiałów oraz 
bezpłatnego dostępu do internetu. Do dyspozycji mają również pokój rekreacyjny ze 
stołem do tenisa i piłkarzyków, piękny ogród z patio oraz szkolną restaurację, w której 
serwowane są ciepłe i zimne posiłki. Po lekcjach uczestnicy kursów mogą brać udział 
w różnego rodzaju zajęciach popołudniowych i wieczornych np. karaoke, dyskoteka, 
barbecue, wizyta w muzeum, dzięki którym mogą nawiązać kontakt z rówieśnikami 
pochodzącymi z różnych krajów oraz wykorzystać swoje umiejętności językowe w co-
dziennych sytuacjach. Nauka i  rozrywka w grupach międzynarodowych stwarzają 

okazję do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni oraz poznania kultury i tradycji 
nie tylko brytyjskiej, ale również innych narodowości.

Uczestnicy na kursach Summer Teen (14–17 lat), Intensywnym (od 16 lat) oraz 
Cambridge Compact (od 16 lat) zakwaterowani są u starannie dobranych rodzin 
goszczących, co stwarza wyjątkową okazję do poznania życia codziennego, angiel-
skich zwyczajów i  kultury oraz doskonalenia języka. Jest to idealne uzupełnienie 
wybranego kursu językowego. Dojazd komunikacją miejską do szkoły zajmuje około 
20–30 minut. Bilet na komunikację miejską na kursie Summer Teen jest wliczony 
w cenę, uczestnicy otrzymują go pierwszego dnia w szkole. W okresie wakacji osoby 
powyżej 18 lat mogą wybrać zakwaterowanie w akademiku, pokoje 1-osobowe, bez 
wyżywienia ze wspólną kuchnią i łazienką z innymi uczestnikami kursu.

Poza kursami General English szkoła The Oxford English Centre specjalizuje się w na-
uczaniu języka specjalistycznego m.in.: biznes, medycyna, prawo, służba wojskowa, 
przemysł naftowy, prowadzi kursy egzaminacyjne IELTS, FCE, CAE, CPE, TOEFL oraz dla 
nauczycieli języka angielskiego.
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ANGIELSKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WINCHESTERWINCHESTER

Program dla 

ambitnych 

„Fabryka 

liderów”

Wiek: 16–21 lat
Terminy: 27.06–11.07, 11.07–25.07.2018
Zakwaterowanie: środa–środa
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 THE LEADERS FACTORY
2 tygodnie 1680 GBP

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): 350 PLN

Dodatkowe opcje:
– szkolny transfer z lotniska (w 2 strony):
 Ekonomiczny transfer z lotniska Heathrow/Gatwick (przylot/wylot w środę)  90 GBP 
 Taxi transfer: z lotniska Heathrow 263 GBP, Luton 240 GBP, Stansted 220 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

The Leaders Factory: 20 lekcji w tygodniu, zajęcia odbywają się w godz. 09.00–13.00
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 20
Szkolne materiały do nauki 
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 1, 2-os., śniadanie, lunch (pakowany), obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
5 razy w tygodniu Work Experience, 1 w tygodniu wizyta w lokalnej fi rmie lub or-
ganizacji, wieczorne spotkania „Let's meet up” zwykle w środy, wieczory fi lmowe, 
barbecue co drugi piątek.
1 półdniowa wycieczka lokalna w tygodniu np. Salisbury, Portsmouth, New Forest 
National Park oraz sobotnie wycieczki całodniowe np. Londyn (w co drugą sobotę), 
Bournemouth, Southampton.

English Naturally – szkoła została założona w 1999 roku, posiada główną siedzibę 
w Winchester, jednym z najpiękniejszych, ale także prężnie działających miast w Wiel-
kiej Brytanii. Szkoła jest członkiem FSB (Federation of Small Businesses) oraz Centre for 
Trinity College w Londynie.

Winchester – jest głównym miastem w hrabstwie Hampshire. Znajduje się 60 mil od 
Londynu. Niedawno został wybrany „najlepszym miejscem do życia w Wielkiej Brytanii”, 
ze względu na jakość życia jego mieszkańców. Miasto ma duże znaczenie historyczne, 
w czasach króla Alfreda, było stolicą Anglii. Obecnie jego populacja wynosi około 50 
tysięcy mieszkańców. Posiada wiele udogodnień, w tym: centra sportowe, wiele ka-
wiarni, barów i restauracji, kina, piękne parki, ogrody, rezerwaty przyrody oraz sklepy 
znanych marek. Najdłuższa angielska katedra w Winchester jest znana na całym świecie.

Kurs The Leaders Factory – program nauczania adresowany jest do ambitnych kur-
santów na poziomie zaawansowania minimum B2. Główny nacisk kursu szkoła kładzie 
na doskonalenie języka poprzez naukę przedsiębiorczości, mediów cyfrowych, marke-
tingu, zarządzania. Kurs daje również możliwość zdobywania doświadczenia w pracy 
zawodowej. W pierwszym dniu przejdziesz wstępną ocenę, aby nauczyciele od samego 
początku mogli śledzić Twoje postępy. Każdego dnia będziesz miał sesje z eksperta-
mi w takich dziedzinach jak: przedsiębiorczość, budowanie globalnej marki, nowych 
technologii w biznesie, polityki międzynarodowej, mediów cyfrowych, marketingu, 
studiowania na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, USA czy Kanadzie.

Główne elementy kursu The Leaders Factory to:
Public Speaking – nauczyciele pomogą Ci rozwinąć umiejętności wystąpień pu-
blicznych (konferencje w  tym prasowe, spotkania, seminaria, prezentacje), dając Ci 
wskazówki i praktyki w tej dziedzinie.
Coaching and mentoring – eksperci szkolni pomogą Ci zidentyfi kować Twoje mocne 
i słabe strony, i pomogą „nakreślić” Twoją przyszłą karierę.
IELTS – jest obecnie jednym z najbardziej znanych międzynarodowych egzaminów ję-
zykowych. Jest szczególnie przydatny, jeśli myślisz o studiowaniu w Wielkiej Brytanii. 
Koszt egzaminu IELTS oraz transport do ośrodka egzaminacyjnego nie jest wliczony 
w cenę kursu. Jeśli chcesz zdać IELTS podczas kursu, zapytaj o szczegóły w biurze ATAS.
Work Experience – podczas 5 popołudni w tygodniu, weźmiesz udział w praktykach 
zawodowych w lokalnych fi rmach. Pomoże Ci to doskonalić swoje umiejętności języko-
we poprzez dodatkowy kontakt z native speakerami.

Kursanci zakwaterowani są u starannie dobranych rodzin goszczących, co stwarza 
okazję do poznania i uczestniczenia w codziennym życiu lokalnej rodziny oraz wy-
korzystania znajomości języka w praktyce. Zakwaterowanie do 25 minut pieszo lub 
komunikacją miejską do szkoły, koszt przejazdów pokrywa uczestnik, około 13 GBP na 
tydzień. Wi-Fi jest dostępne u większości rodzin goszczących. W dniu przyjazdu rodziny 
goszczące odbierają uczestników ze szkoły około 18.00.
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ANGIELSKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

FOLKESTONEFOLKESTONE

Programy 

dla ambitnych, 

Sport – Golf

Zniżka na 

rezerwacje do 

28 lutego 

2-tyg. – 290 GBP

3-tyg. – 435 GBP, 

4-tyg. – 580 GBP,

Mini-MBA – 310 GBP, 

University Preparation

 – 330 GBP 

Wiek: Global English: 13–17 lat
Mini MBA: 15–17 lat
University Preparation: 16–17 lat
Terminy: Kurs Global English: 01.07, 15.07, 22.07, 29.07*, 05.08.2018** 
Kurs Mini MBA 2-tyg.: 01.07, 15.07, 29.07; 3-tyg.: 29.07.2018
University Preparation: 01.07**, 29.07.2018** 
* kurs 2, 3-tyg., ** kurs tylko 2-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota – pakiet lotniczy 
sobota–sobota – transport własny 
(pierwszy termin od 01.07 pobyt niedziela–sobota) 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
GLOBAL ENGLISH MINI MBA UNIVERSITY 

PREPARATION22 H 26 H
2 tygodnie 2440 GBP 2670 GBP 2635 GBP 2750 GBP
3 tygodnie 3660 GBP 4005 GBP 3660 GBP —
4 tygodnie 4880 GBP 5340 GBP — —

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy) 350 PLN
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Londyn (szczegóły str. 2) 1350 PLN
– taxi transfer szkolny z lotniska poza wyznaczonym terminem i godziną (w 1 stronę): 
 Heathrow 190 GBP, Gatwick 140 GBP
– depozyt płatny w dniu przyjazdu do akademika 30 GBP

Dodatkowe opcje:
– UCAS Universities and Colleges Admissions Service 
 na programie University Preparation 130 GBP
– zajęcia sportowe z instruktorami, golf (4h tyg.) 215 GBP /tydz.
– Warner Bros Harry Potter studio – wycieczka 115 GBP
– Musical w Londynie np. Król Lew 135 GBP
– IELTS (zawiera koszt egzaminu i transportu) 315 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Global English*: 22 godziny w tygodniu
Kurs Global English*: 26 godzin w tygodniu
Kurs Mini-MBA**: 22 godziny w tygodniu
Kurs University Preparation**: 22 godziny w tygodniu
Każda lekcja 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 12
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu
Szkolny T-shirt i bidon na wodę
* Wymagany poziom B1+, ** Wymagany poziom B2+

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokoje 2–4-os. z łazienkami i internetem WiFi.
Śniadanie, lunch, obiadokolacja oraz rano i po południu napój, ciastka.

 Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia sportowo – rekreacyjne np: piłka nożna, tenis, golf, fi tness, taniec, koszyków-
ka, siatkówka, pływanie, jazda na rowerach, siatkówka wodna, kręgle, mini olimpiada, 
dyskoteka, pokazy mody, zajęcia arts and craft, aktorstwo, wieczory fi lmowe, kino, 
karaoke, pokaz talentów, quizy, lekcje gotowania, poszukiwanie skarbów, party powi-
talne, casino night, karaoke, projektowanie T-shirtów.
2 wycieczki w  tygodniu (środa, sobota) np. Londyn, Brighton, Canterbury, Leeds 
Castle, Hever Castle, Thorpe Park.

 Transfer
Sobotni (oraz jeden termin niedzielny: 01.07) transfer szkolny z/na lotnisko Heath-
row/Gatwick, przylot i powrót w godzinach 09:00–16:00.
Przy wyborze pakietu lotniczego transfer w dniu przylotu 15.07, 22.07, 29.07, 05.08 za 
dopłatą 190 GBP, w dniu powrotu w sobotę jest w cenie imprezy.

 Nadzór opiekunów szkolnych 24h

Earscliff e Summer – renomowana szkoła, od 2002 roku specjalizuje się w organizacji 
aktywnych wakacji z nauką języka angielskiego dla młodzieży z rożnych krajów świata. 
Szkoła współpracuje z organizacją Ofsted (Offi  ce for Standards in Education, Children's 
Services and Skills), Departamentem Edukacji jak również jest członkiem UNESCO co 
gwarantuje wysoki poziom programu. W ciągu roku szkolnego jest prywatną brytyjską 
szkołą przyjmującą uczniów z całego świata. Posiada bardzo dobrą reputację akademic-
ką, w rankingu „Top 100 Schools by A-level results” uzyskała 38 pozycję.

Folkestone – piękny kurort nadmorski, położony nad kanałem La Manche. Wspaniały 
kampus szkolny w stylu wiktoriańskim wzniesiony został w 1870 roku, przeszedł kapital-
ny remont w latach 2012-2014 i oferuje fantastyczne warunki do nauki oraz ciekawego 
spędzania czasu w kameralnym, wysoce spersonalizowanym środowisku.
Posiadłość szkolna zlokalizowana jest w prestiżowej części miasta, zaledwie kilka minut 
od nadmorskiej promenady, restauracji oraz sklepów. Dzięki doskonałemu połączeniu 
do Londynu można dotrzeć pociągiem w 55 minut. 

Programy przeznaczone są dla ambitnej młodzieży, zajęcia prowadzone są na wysokim 
poziomie:
Kurs Global English (13–17 lat) ze względu na intensywność oraz tematykę i formę 
zajęć: naukę poprzez debaty i projekty, wymagany jest poziom minimum B1+. Uczest-
nicy kursu biorą udział w zajęciach sportowych na doskonale przygotowanych boiskach 

do gry w koszykówkę, siatkówkę, badmintona, zlokalizowanych na terenie kampusu. 
W pobliżu ośrodka znajduje się nowoczesne centrum sportowe z 25 m basenem, kortami 
tenisowymi oraz do squasha, boiskami do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną 
oraz siłownią. Uczestnicy programu zakwaterowani są na terenie kampusu w odnowio-
nym akademiku w pokojach 2–4-os. z łazienkami. Młodzież ma bezpłatny dostęp do 
internetu (Wi-Fi na terenie kampusu), pranie zapewnione jest raz w tygodniu. W jednym 
terminie na terenie kampusu przebywa maksymalnie 100 osób.
Kurs Mini-MBA (15–17 lat) – szkoła prezentuje innowacyjny i unikalny program dla 
młodych ludzi biznesu, wymagany poziom minimum B2+. Doświadczona kadra aka-
demicka w ciągu dwutygodniowego kursu będzie wprowadzać uczestników w istotę 
zarządzania przedsiębiorstwem. Program dla brytyjskich i międzynarodowych nastolat-
ków poszukujących inspiracji oraz ambitnego kurs językowego, który jest doskonałym 
wprowadzeniem do ekscytującego świata zarządzania i administracji. Program zawiera 
2 specjalne wizyty w Londynie, w tym zwiedzanie Bank of England Museum i The Shard, 
najwyższego budynku w Europie.
Kurs University Preparation (16–17 lat) – kurs dla tych osób, które wkrótce będą roz-
ważać aplikowanie na uczelnie w Wielkiej Brytanii lub innym kraju, wymagany poziom 
minimum B2+. Szkoła posiada ponad 25-letnie doświadczenie w  przygotowaniu 
studentów zagranicznych do podjęcia studiów na takich uczelniach jak: Oxford, Cam-
bridge, Stanford, UCL, Durham czy St. Andrew. Podczas pobytu będziesz miał okazję 
zobaczyć i poznać wybrane uniwersytety.

KAA-07/18
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ANGIELSKI: KURSY DLA MŁODZIEŻYANGIELSKI: KURSY DLA MŁODZIEŻY

BRIGHTONBRIGHTON

Intensywny 

program dla 

ambitnej 

młodzieży

PROMOCJA 

FIRST MINUTE!

ZNIŻKA 800 PLN 

do 15.03.2018

Wiek: 15–20 lat
Terminy: English For The Future: 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07*, 05.08.2018** 
* kurs tylko 2, 3-tyg., ** kurs tylko 2-tyg.

IELTS 2-tyg.: 08.07–22.07, 15.07–29.07, 29.07–12.08.2018
(egzamin IELTS w terminie: 21.07, 28.07 i 11.08)
Cambridge CAE 3-tyg.: 08.07–28.07.2018
(egzamin CAE w terminie: 25.07)
Zakwaterowanie: niedziela – sobota: English For The Future, CAE, pakiet lotniczy
niedziela–niedziela: IELTS, przelot indywidualny
Wymagany poziom znajomości języka:
English For The Future, IELTS: min. B1 (średniozaawansowany)
CAE: min. C1 (zaawansowany)
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 ENGLISH FOR THE FUTURE CAE IELTS

2 tygodnie 2850 GBP — 3150 GBP
3 tygodnie 4275 GBP 4675 GBP —
4 tygodnie 5700 GBP — —

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy)  350 PLN
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1350 PLN
– depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku 80 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs English For The Future: 25 godzin w tygodniu
Kurs IELTS lub CAE: 25 godzin w tygodniu
Każda lekcja 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 14
Materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokój 1-os. z łazienką; śniadanie, lunch, obiadokolacja; 1 pranie w tygodniu

 Zajęcia pozalekcyjne
Całodniowa wycieczka w sobotę do Londynu oraz półdniowa wycieczka w niedzielę 
np.: Cambridge, Canterbury, Guildford.
Pakiet zajęć wieczornych np. spacer po mieście, przejażdżka rowerowa, teatr, paint-
ball, musical, koncert.

 Ubezpieczenie
Medyczne, polisa od kosztów rezygnacji, OC

 Transfer
Transfer z/na lotnisko Heathrow/Gatwick/Stansted, przylot w  niedzielę, powrót 
w sobotę (na kursie IELTS w niedzielę), preferowane godziny 10:00–17:00.

  Nadzór opiekunów szkolnych 24h 
oraz rezydenta ATAS

Bede's Summer School od 1993 roku organizuje w Wielkiej Brytanii ekskluzywne pro-
gramy nauczania języka angielskiego dla dzieci i młodzieży z różnych krajów świata. 
Rekomendacja British Council oraz członkostwo w  English UK gwarantują wysoki 
poziom nauczania. 

Brighton – fantastyczny ośrodek nauczania położony jest w nadmorskiej miejscowości, 
jest jedynym kampusem uniwersyteckim w Anglii otoczonym przez Park Narodowy. 
Chociaż zlokalizowany jest w sielskiej okolicy, to w ciągu kilku minut jazdy można dotrzeć 
do kosmopolitycznego Brighton. Kampus uniwersytecki łączy nowoczesną architektu-
rę z zieloną otwartą przestrzenią, przypomina duże, niezależne miasteczko idealne dla 
starszej młodzieży. Na terenie kampusu znajduje się: 7 restauracji, centrum kompute-
rowe, internet WiFi, supermarket, apteka, bary, poczta, bankomat, korty tenisowe, sale 
fi tness, boiska do piłki nożnej. Na terenie kampusu przebywa 80 uczestników tygodnio-
wo z różnych krajów. 

Kurs English For The Future – program został specjalnie zaprojektowany dla star-
szej młodzieży, która przygotowuje się do życia akademickiego lub zawodowego. 
Kompetencje językowe uzyskane podczas kursu zdecydowanie podnoszą poziom an-
gielskiego i dają poczucie skutecznej komunikacji w sytuacjach życia uniwersyteckiego 
i zawodowego. Intensywny program nauczania składa się z: English Skills – 10 godzin 
w tygodniu nauki mającej na celu poprawę ogólnych umiejętności językowych: 
rozszerzenie słownictwa, udoskonalenie znajomości gramatyki, zwiększenie umiejęt-
ności komunikacji, poprawę płynności wymowy i pisania, plus Communication Skills 
– 5 godzin w tygodniu nauki bardziej efektywnej komunikacji w mowie i piśmie w śro-

dowisku akademickim i zawodowym oraz Professional Skills – 10 godzin w tygodniu, 
ma inspirować uczniów do refl eksji na temat własnej przyszłości zawodowej i kariery 
w środowisku dorosłych, zapewniając im możliwość uczenia się od doświadczonych 
zawodowo liderów. Lekcje te, poszerzając teoretyczną wiedzę o studiowanych przed-
miotach, jednocześnie doskonalą znajomość języka ogólnego. Studenci mają możliwość 
zdobyć doświadczenie w następujących profesjach: fi nanse, polityka międzynarodowa, 
prawo, zarządzanie, przedsiębiorczość, współczesna psychologia, współczesna histo-
ria, coaching. Tematykę zajęć należy ustalić przed wyjazdem. Szkoła ma limity dla 
każdej nacji, aby zapewnić jak najlepszą mieszankę narodowości w klasach.

Kurs egzaminacyjny IELTS lub CAE –  intensywny kursu przygotowujący do egza-
minu IELTS lub CAE, dla studentów powyżej 16 lat pragnących uzyskać uznawaną na 
całym świecie kwalifi kację językową, a także dla tych, którzy chcą studiować na uniwer-
sytecie brytyjskim. Program zawiera 15 godzin nauki w tygodniu z zakresu egzaminu 
oraz 10 godzin Professional Skills, wszelkie potrzebne materiały, opłatę za egzamin 
oraz przesyłkę certyfi katu na wskazany adres. Egzamin IELTS odbywa się w sobotę po 
zakończeniu kursu w ośrodku egzaminacyjnym w Brighton, z tego powodu należy zare-
zerwować przelot powrotny na niedzielę (1 extra nocleg jest wliczony w cenę imprezy).

Kurs obejmuje również zorganizowane zajęcia wieczorne oraz wycieczki w weekendy, 
program dostosowany jest do grupy wiekowej i umożliwia studentom odwiedzenie 
Londynu, Brighton, poznanie ciekawych ludzi z innych krajów oraz przeżycie niezapo-
mnianych chwil w kosmopolitycznej atmosferze.

KAA-30/B/18
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DICKERDICKER

Przedmioty 

akademickie 

i zajęcia 

kreatywne 

z trenerami

Taniec, 

fotografi a, tenis, 

golf, piłka nożna, 

jazda konna, 

windsurfi ng

PROMOCJA 

FIRST MINUTE!

ZNIŻKA 800 PLN 

do 15.03.2018

Wiek: 12–17 lat
Terminy: 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07*, 05.08.2018** 
* kurs 2, 3-tyg., ** kurs tylko 2-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 ENGLISH PLUS
2 tygodnie 2250 GBP
3 tygodnie 3375 GBP
4 tygodnie 4500 GBP
Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy)  350 PLN
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)   1350 PLN

Dodatkowe opcje:
– przedmioty akademickie, 1–2 przedmioty w tygodniu, każdy po 3 godz. w tygodniu,
 1 przedmiot/tydz.   100 GBP
 English Literature, 14–17 lat, pon. i wt. (08.07, 22.07, 05.08) 
 Management, 14–17 lat, pon. i wt. (01.07, 15.07, 29.07, 12.08)
 IT, czw. i pt. (01.07, 15.07, 29.07, 12.08)
 Maths, pon. i wt. (08.07, 22.07, 05.08) 
 Science, czw. i pt. (08.07, 22.07, 05.08)  
– zajęcia sportowe/kreatywne*:
 Tenis   150 GBP/tydz.
 Jazda konna (01.07, 15.07, 29.07, 05.08, 12.08)  250 GBP/tydz.
 Piłka nożna (08.07, 22.07, 05.08)   200 GBP/tydz.
 Golf (01.07, 15.07, 29.07, 12.08)  250 GBP/tydz.
 Windsurfi ng (08.07, 05.08)   250 GBP/tydz.
 Taniec – Commercial Pop (15.07, 05.08)   200 GBP/tydz.
 Fotografi a (01.07, 15.07, 29.07)   150 GBP/tydz.
* możliwy 1 sport w tygodniu, przy wyborze jazdy konnej należy podać wzrost i wagę

Uwaga! Kursanci mogą posiadać kieszonkowe maks. 100 GBP/tydzień. Wyższe kieszon-
kowe rodzic może opłacić kartą kredytową w szkole przed wyjazdem na kurs.

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs English Plus: 22,5 godziny w tygodniu
Każda lekcja 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 14
Materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokoje 2–4-os.; śniadanie, lunch, obiadokolacja; pranie 2 razy/tydz.

 Zajęcia pozalekcyjne
Bogaty pakiet zajęć sportowych i rekreacyjnych: tenis, koszykówka, siatkówka, pły-
wanie, piłka nożna, badminton, squash, rugby, krykiet, joga, origami, kręgle, karaoke, 
kino, dyskoteka oraz uczestnictwo w zajęciach klubu: szachowego i tanecznego
Wycieczki półdniowe w środy i niedziele oraz wycieczka całodniowa w sobotę np.: 
Londyn, Brighton, Eastbourne, Hastings, Portsmouth.

 Ubezpieczenie
Medyczne, polisa od kosztów rezygnacji, OC

 Transfer
z/na lotnisko Heathrow/Gatwick/Stansted, przylot w niedzielę, powrót w sobotę (pre-
ferowane godziny 10:00–17:00).

 Nadzór opiekunów szkolnych 24h, 
1 opiekun na 5 uczestników

Bede's Summer School od 1993 roku organizuje w Wielkiej Brytanii ekskluzywne pro-
gramy nauczania języka angielskiego dla dzieci i młodzieży z różnych krajów świata. 
Rekomendacja British Council oraz członkostwo w  English UK gwarantują wysoki 
poziom nauczania.

Dicker – fantastyczny ośrodek szkolny położony jest na południu Wielkiej Brytanii, 
w  pobliżu Eastbourne. Kampus otacza 80 akrów malowniczo położonych terenów. 
Na kampusie uczestnicy programu mogą korzystać z doskonale przygotowanego za-
plecza sportowego: basenu o rozmiarze olimpijskim, hali sportowej, siłowni, kortów 
do tenisa i squasha, boisk sportowych ze sztuczną murawą do gry w piłkę nożną oraz 
krykieta, pola golfowego studia teatralnego i  tanecznego oraz stajni z  ujeżdżalnią. 
Uczestnicy programu korzystać mogą również z pokoju rekreacyjnego z TV, dostępu 
do internetu w pracowni komputerowej lub strefy Wi-Fi oraz dobrze zaopatrzonego 
sklepu. Uczestnicy programu mieszkają w akademikach na terenie kampusu, w po-
kojach 2–4-osobowych, łazienki dostępne są na korytarzach do wspólnego użytku 
mieszkańców. Na terenie kampusu przebywa 250 uczestników w każdym tygodniu.

Kurs English Plus – intensywny kurs składający się z: English Skills – program na-
uczania mający na celu poprawę ogólnych umiejętności językowych: rozszerzenie 

słownictwa, udoskonalenie znajomości gramatyki, zwiększenie umiejętności komu-
nikacji, poprawę płynności wymowy i pisania; Research Project – praca w grupach, 
uczniowie wykonują zadania badawcze oparte na specjalnych tematach lub zaintereso-
waniach, aby następnie przedstawić swoje wnioski w klasie za pomocą szkicu, występu, 
plakatu, newsa lub krótkiego fi lmu. Projekty rozwijają nie tylko poziom języka angiel-
skiego, ale także umiejętności interpersonalne. 

Studenci mogą dopasować kurs do swoich potrzeb, zamieniając zajęcia pozalekcyj-
ne na: 
przedmioty akademickie –  jeden lub dwa przedmioty tygodniowo do wyboru 
(3 godziny tygodniowo z  jednego przedmiotu, maksymalnie 6 godzin tygodnio-
wo), np.: literatura angielska, IT, zarządzanie, matematyka, przedmioty nauk 
ścisłych – program dostępny dla osób na poziomie min. B1. Przedmioty są dodat-
kowo płatne i muszą być zarezerwowane z wyprzedzeniem, do potwierdzenia przez 
szkołę.
zajęcia sportowe/kreatywne –  extra płatne zajęcia odbywające się pod okiem 
wykwalifi kowanych instruktorów tj. taniec, golf, tenis, piłka nożna, fotografi a 
(6  godz./tydz.), jazda konna (3 godz./tydz.), windsurfi ng (8 godz./tydz.). Zajęcia 
sportowe/kreatywne organizowane są na wszystkich poziomach zaawansowania.

KAA-30/D/18
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HANDCROSSHANDCROSS

Moda, jazda 

konna, 

wspinaczka, 

tenis!

Bardzo 

ciekawy program 

nauczania 

i zajęć

pozalekcyjnych

PROMOCJA 

FIRST MINUTE!

ZNIŻKA 800 PLN 

do 15.03.2018

Wiek: 10–14 lat
Terminy: 08.07, 15.07, 22.07, 29.07*, 05.08.2018** 
* kurs 2, 3-tyg., ** kurs tylko 2-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 NEW HORIZONS
2 tygodnie 2150 GBP
3 tygodnie 3225 GBP
4 tygodnie 4300 GBP

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy) 350 PLN
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1350 PLN

Dodatkowe opcje:
– dodatkowe zajęcia sportowe:
 Fashion School (15.07, 29.07, 12.08)   200 GBP/tydz.
 Jazda konna (15.07, 29.07)   250 GBP/tydz.
 Wspinaczka na ściance (08.07, 22.07, 05.08)  200 GBP/tydz.
 Tenis (08.07, 22.07, 05.08, 12.08)   150 GBP/tydz.

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs New Horizons: 20 lekcji w tygodniu
Każda lekcja 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 10
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokoje 3–6-os.; śniadanie, lunch, obiadokolacja; pranie 2 razy/tydz.

 Zajęcia pozalekcyjne
Wycieczki półdniowe w środy i niedziele oraz wycieczka całodniowa w sobotę np.: 
Londyn, Brighton; pakiet zajęć sportowych i rekreacyjnych np.: tenis, koszykówka, 
siatkówka, pływanie, piłka nożna, projektowanie masek, projektowanie biżuterii, go-
towanie, uczestnictwo w zajęciach klubu: szachowego, tanecznego, joga, origami.

 Ubezpieczenie
Medyczne, polisa od kosztów rezygnacji, OC

 Transfer
Transfer z/na lotnisko Heathrow/Gatwick/Stansted; przylot niedziela, powrót sobota 
(preferowane godziny 10:00–17:00)

 Nadzór opiekunów szkolnych 24h, 
1 opiekun na 4 uczestników

Bede's Summer School od 1993 roku organizuje w Wielkiej Brytanii ekskluzywne pro-
gramy nauczania języka angielskiego dla dzieci i młodzieży z różnych krajów świata. 
Rekomendacja British Council oraz członkostwo w English UK dają gwarancję wysokie-
go poziomu nauczania.

Handcross – ośrodek nauczania mieści się na terenie Handcross Park, zajmującego 
powierzchnię 50 akrów wspaniałego parku w hrabstwie Sussex, zlokalizowanego tylko 
12 mil od lotniska Gatwick. Kampus otoczony jest rozległymi terenami zieleni z dala od 
miejskiego zgiełku, stwarzając doskonałe warunki dla nauki i zabawy w bezpiecznym, 
międzynarodowym towarzystwie. Posiada doskonale wyposażone zaplecze sportowe 
i akademickie: korty tenisowe, halę sportową, basen, 6-dołkowe pole golfowe, boiska, 
teatr, świetlicę, pokój komputerowy z dostępem do internetu. Na terenie ośrodka znaj-
duje się Organic Garden gdzie dzieci będą uczyć się opieki nad kurczętami czy ogrodem 
warzywno-ziołowym; Forest School zostanie wykorzystana w celu rozbudzania cieka-
wości uczniów o środowisku naturalnym. Kursanci zakwaterowani są w akademiku na 
terenie kampusu, łazienki dostępne są na korytarzach do wspólnego użytku mieszkań-
ców. Na terenie kampusu przebywa 50 uczestników tygodniowo z różnych krajów. 

Kurs New Horizons – zajęcia językowe na kursie składają się z bloków programo-
wych: English Skills –  zajęcia w  klasach z  zakresu pisania, nauki rozumienia ze 
słuchu, poszerzania słownictwa i mówienia; zajęcia praktyczne rozwijające umie-
jętności mówienia i  komunikacji podczas konkretnych zadań oraz Explorations 
– zajęcia pozwalają uczniom poprawić swój angielski podczas odkrywania szeregu 
stymulujących tematów jak: ekologia, przestrzeń kosmiczna, nauka czy technologia. 
Szkoła ma limity dla każdej nacji, aby zapewnić jak najlepszą mieszankę narodowości 
w klasach.

Kursanci szczególnie zainteresowani uprawianiem konkretnej dyscypliny sportu, mogą 
skorzystać z  dodatkowo płatnych zajęć sportowych odbywających się pod okiem 
wykwalifi kowanych instruktorów tj. fashion school, tenis, wspinaczka na sciance 
(6 godz./tydz.), jazda konna (3 godz./tydz.). Zajęcia organizowane są na wszystkich po-
ziomach zaawansowania w danej dyscyplinie. W jednym tygodniu kursanci wybierają 
jeden rodzaj sportu.

KAA-29/H/18
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LANCINGLANCING

Intensywny 

program dla 

ambitnej 

młodzieży

Zajęcia 

sportowe 

i kreatywne, 

FCE i CAE

PROMOCJA 

FIRST MINUTE!

ZNIŻKA 800 PLN 

do 15.03.2018

Wiek: 13–18 lat
Terminy: 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07*, 05.08.2018** 
* kurs 2, 3-tyg., ** kurs tylko 2-tyg.

FCE: 2-tyg. 15.07–28.07, 3-tyg. 08.07–28.07.2018
CAE: 3-tyg. 08.07–28.07.2018
Egzaminy w dniu: FCE – 26.07.18, CAE – 25.07.18
Wymagany poziom znajomości języka: FCE – wyższy średniozaawansowany, 
CAE – zaawansowany
Zakwaterowanie: niedziela–sobota
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 ENGLISH PLUS FCE CAE

2 tygodnie 2250 GBP 2550 GBP —
3 tygodnie 3375 GBP 3775 GBP 3775 GBP
4 tygodnie 4500 GBP — —

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy)  350 PLN
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1350 PLN

Dodatkowe opcje:
– przedmioty akademickie, 1–2 przedmioty w tygodniu, każdy po 3 godz. w tygodniu,
 1 przedmiot/tydz.   100 GBP
 English Literature, 14–17 lat, pon. i wt. (08.07, 22.07, 05.08) 
 Management, 14–17 lat, pon. i wt. (01.07, 15.07, 29.07, 12.08)
 History, 14–17 lat, czw. i pt. (08.07, 22.07, 05.08) 
 Maths, pon. i wt. (08.07, 22.07, 05.08) 
 Int. Relations, czw. i pt. (01.07, 15.07, 29.07, 12.08)  
– zajęcia sportowe/kreatywne*:
 Tenis   150 GBP/tydz.
 Jazda konna (01.07, 22.07, 05.08, 12.08)   250 GBP/tydz.
 Piłka nożna (08.07, 22.07, 05.08)   200 GBP/tydz.
 Golf (01.07, 15.07, 29.07, 12.08)   250 GBP/tydz.
 Żeglarstwo (08.07, 22.07)   250 GBP/tydz.
 Taniec – Commercial Pop (01.07, 22.07, 12.08)   200 GBP/tydz.

 Latanie samolotem (01.07, 22.07)   650 GBP/tydz.
 Fotografi a (08.07, 22.07, 05.08)   150 GBP/tydz.
* możliwy 1 sport w tygodniu, przy wyborze jazdy konnej i latania samolotem należy podać wzrost i wagę

– depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku 50 GBP
Uwaga! Kursanci mogą posiadać kieszonkowe maks. 100 GBP/tydzień. Wyższe kieszon-
kowe rodzic może opłacić kartą kredytową w szkole przed wyjazdem na kurs.

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs English Plus: 22,5 godziny w tygodniu
Kurs FCE/CAE: 22,5 godziny w tygodniu
Każda lekcja 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 14
Materiały do nauki, test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokoje 1, 2-os. a także 3–5-os.; śniadanie, lunch, obiadokolacja; 2 prania w tyg.

 Zajęcia pozalekcyjne
Całodniowa wycieczka w sobotę oraz półdniowa wycieczka w środę i niedzielę np.: 
Londyn, Brighton, Bath, Hastings; bogaty pakiet zajęć sportowych i rekreacyjnych: 
tenis, koszykówka, siatkówka, pływanie, piłka nożna, badminton, squash, rugby, 
krykiet, joga, origami, kręgle, karaoke, kino, dyskoteka oraz uczestnictwo w zajęciach 
klubu: szachowego i tanecznego.

 Ubezpieczenie
Medyczne, polisa od kosztów rezygnacji, OC

 Transfer
z/na lotnisko Heathrow/Gatwick/Stansted, przylot w niedzielę, powrót w sobotę 
(preferowane godziny 10:00–17:00)

 Nadzór opiekunów szkolnych 24h, 
1 opiekun na 5 uczestników

Bede's Summer School od 1993 roku organizuje w Wielkiej Brytanii ekskluzywne pro-
gramy nauczania języka angielskiego dla dzieci i młodzieży z różnych krajów świata. 
Rekomendacja British Council oraz członkostwo w  English UK gwarantują wysoki 
poziom nauczania.

Lancing – wspaniały ośrodek szkolny położony jest na południu Wielkiej Brytanii 
w przepięknej, zielonej okolicy, na zachód od Brighton. Kampus zbudowany w stylu 
gotyckim ze stylową jadalnią oraz wyjątkową kaplicą wpisaną na listę Dziedzictwa Na-
rodowego, swoją architekturą przypomina uniwersytety w Cambridge czy Oxfordzie. 
Na terenie ośrodka znajdują się korty tenisowe, hala sportowa, korty do squasha, boiska 
sportowe, studio teatralne i taneczne, pracownia komputerowa z dostępem do interne-
tu, pokój rekreacyjny, sklep oraz kawiarnia. Kursanci zakwaterowani są w akademikach, 
głównie w pokojach 1, 2-osobowych (posiadają kilka pokoi 3–5-os.), łazienki znajdują 
się na korytarzach do wspólnego użytku mieszkańców. Na terenie kampusu przebywa 
230 uczestników tygodniowo.

Kurs English Plus – intensywny kurs składający się z: English Skills – program na-
uczania, mającyj na celu poprawę ogólnych umiejętności językowych: rozszerzenie 
słownictwa, udoskonalenie znajomości gramatyki, zwiększenie umiejętności komu-
nikacji, poprawę płynności wymowy i pisania; Research Project – praca w grupach, 

uczniowie wykonują zadania badawcze oparte na specjalnych tematach lub zaintereso-
waniach, aby następnie przedstawić swoje wnioski w klasie za pomocą szkicu, występu, 
plakatu, newsa lub krótkiego fi lmu. Projekty rozwijają nie tylko poziom języka angiel-
skiego, ale także umiejętności interpersonalne. 
Studenci mogą dopasować kurs do swoich potrzeb, zamieniając zajęcia pozalekcyjne na:
– przedmioty akademickie –  jeden lub dwa przedmioty tygodniowo do wyboru 
(3 godziny tygodniowo z jednego przedmiotu, maksymalnie 6 godzin tygodniowo), 
np.: literatura angielska, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, matematyka, 
historia – program dostępny dla osób na poziomie min. B1. Przedmioty są dodatkowo 
płatne i muszą być zarezerwowane z wyprzedzeniem, do potwierdzenia przez szkołę.
– zajęcia sportowe/kreatywne – extra płatne zajęcia odbywające się pod okiem wy-
kwalifi kowanych instruktorów tj. golf, piłka nożna, tenis, taniec, fotografi a (6 godz./
tydz.), jazda konna (3 godz./tydz.), kurs latania (1,5 godz./tydz.) oraz żeglarstwo 
(8 godz./tydz.). Zajęcia sportowe/kreatywne organizowane są na wszystkich poziomach 
zaawansowania.

Kurs FCE i CAE – program dla młodzieży w wieku 13–17 lat, przygotowujący do między-
narodowego egzaminu językowego. Program zawiera 22,5 godziny w tygodniu, w tym 
15 godzin z zakresu egzaminu FCE/CAE plus 7,5 godziny Excursion Project, wszelkie po-
trzebne materiały, opłatę za egzamin oraz przesyłkę certyfi katu na wskazany adres.
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VINEHALLVINEHALL

Moda, jazda 

konna, tenis, 

performing art, 

pływanie

Bardzo 

ciekawy program 

dla 

najmłodszych

PROMOCJA 

FIRST MINUTE!

ZNIŻKA 800 PLN 

do 15.03.2018

Wiek: 8–12 lat
Terminy: 08.07, 15.07, 22.07*, 29.07.2018** 
* kurs 2, 3-tyg., ** kurs tylko 2-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 NEW HORIZONS
2 tygodnie 2150 GBP
3 tygodnie 3225 GBP
4 tygodnie 4300 GBP

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy) 350 PLN
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1350 PLN

Dodatkowe opcje:
– zajęcia sportowe/kreatywne:
 Fashion School (15.07, 29.07)   200 GBP/tydz.
 Jazda konna (08.07, 22.07, 05.08)   250 GBP/tydz.
 Performing Art (08.07, 22.07, 05.08)   250 GBP/tydz.
 Pływanie (08.07, 22.07, 05.08)   150 GBP/tydz.
 Tenis (15.07, 29.07)   150 GBP/tydz.

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs New Horizons: 20 godzin w tygodniu
Każda lekcja 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 10
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokoje 4-7-os.; śniadanie, lunch, obiadokolacja; pranie 2 razy/tydz.

 Zajęcia pozalekcyjne
Wycieczki półdniowe w środy i niedziele oraz wycieczka całodniowa w sobotę np.: 
Londyn, Brighton; pakiet zajęć sportowych i rekreacyjnych np.: tenis, koszykówka, 
siatkówka, pływanie, piłka nożna, projektowanie masek, projektowanie biżuterii, 
uczestnictwo w zajęciach klubu: szachowego, tanecznego, joga, origami.

 Ubezpieczenie
Medyczne, polisa od kosztów rezygnacji, OC

 Transfer
Transfer z/na lotnisko Heathrow/Gatwick/Stansted; przylot niedziela, powrót sobota 
(preferowane godziny 10:00–17:00)

 Nadzór opiekunów szkolnych 24h,
1 opiekun na 3 uczestników

Bede's Summer School od 1993 roku organizuje w Wielkiej Brytanii ekskluzywne pro-
gramy nauczania języka angielskiego dla dzieci i młodzieży z różnych krajów świata. 
Rekomendacja British Council oraz członkostwo w English UK dają gwarancję wysokie-
go poziomu nauczania.

Vinehall – kampus położony jest w przepięknej okolicy, w pobliżu miejscowości Ha-
stings. Szkoła, wybudowana w 1830 roku, mieści się na 47 akrach zielonych terenów, 
stwarza idealne warunki do nauki i wypoczynku. Posiada doskonałe zaplecze spor-
towe oraz akademickie: korty tenisowe, halę sportową, kryty basen, pole golfowe, 
boiska sportowe, boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą, teatr, pokój komputero-
wy z dostępem do internetu, pokój rekreacyjny z TV, sklepik z przekąskami. Kursanci 
zakwaterowani są w akademikach na terenie kampusu, łazienki dostępne są na koryta-
rzach do wspólnego użytku mieszkańców. Na terenie kampusu przebywa maksymalnie 
70 uczestników tygodniowo.

Kurs New Horizons – zajęcia językowe składają się z bloków programowych: English 
Skills – zajęcia w klasach z zakresu pisania, nauki rozumienia ze słuchu, poszerzania 
słownictwa i mówienia; zajęcia praktyczne rozwijające umiejętności mówienia i ko-
munikacji podczas konkretnych zadań oraz Explorations – zajęcia pozwalają uczniom 
poprawić swój angielski podczas odkrywania szeregu stymulujących tematów jak: eko-
logia, przestrzeń kosmiczna, nauka czy technologia.

Kursanci szczególnie zainteresowani dodatkowymi zajęciami mogą skorzystać z extra 
płatnych zajęć sportowych lub kreatywnych, odbywających się pod okiem wykwalifi ko-
wanych instruktorów tj. jazda konna, pływanie (3 godz./tydz.), tenis, fashion school 
(6 godz./tydz.), performing art (8 godz./tydz.). Zajęcia organizowane są na wszystkich 
poziomach zaawansowania w danej dyscyplinie. W jednym tygodniu kursanci wybiera-
ją jeden rodzaj zajęć.
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ANGIELSKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WINDLESHAMWINDLESHAM

Taniec, 

piłka nożna, 

tenis, 

jazda konna, 

żeglarstwo

Bardzo 

ciekawy program 

nauczania i zajęć 

pozalekcyjnych

PROMOCJA 

FIRST MINUTE!

ZNIŻKA 800 PLN 

do 15.03.2018

Wiek: 11–15 lat
08.07, 15.07, 22.07*, 29.07.2018** 
* kurs 2, 3-tyg., ** kurs tylko 2-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 ADVENTURES IN ENGLISH
2 tygodnie 1950 GBP
3 tygodnie 2925 GBP
4 tygodnie 3900 GBP

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy)  350 PLN
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1350 PLN

Dodatkowe opcje:
– zajęcia sportowe:
 Taniec – Commercial Pop (08.07, 29.07)   200 GBP/tydz.
 Piłka nożna (08.07, 22.07, 05.08)   200 GBP/tydz.
 Jazda konna (15.07, 29.07)   250 GBP/tydz.
 Żeglarstwo (08.07, 22.07)   250 GBP/tydz.
 Tenis (15.07, 29.07, 05.08)  150 GBP/tydz.

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Adventures in English: 20 lekcji w tygodniu
Każda lekcja 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 14
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokoje 4–8-os.; śniadanie, lunch, obiadokolacja; pranie 2 razy/tydz.

 Zajęcia pozalekcyjne
Wycieczki półdniowe w środy i niedziele oraz wycieczka całodniowa w sobotę np.: 
Londyn, Brighton; pakiet zajęć sportowych i rekreacyjnych np.: tenis, koszykówka, 
siatkówka, pływanie, piłka nożna, projektowanie masek, projektowanie biżuterii, 
uczestnictwo w zajęciach klubu: szachowego, tanecznego, joga, origami.

 Ubezpieczenie
Medyczne, polisa od kosztów rezygnacji, OC

 Transfer
Transfer z/na lotnisko Heathrow/Gatwick/Stansted; przylot niedziela, powrót sobota 
(preferowane godziny 10:00–17:00)

 Nadzór opiekunów szkolnych 24h,
1 opiekun na 4 uczestników

Bede's Summer School od 1993 roku organizuje w Wielkiej Brytanii ekskluzywne pro-
gramy nauczania języka angielskiego dla dzieci i młodzieży z różnych krajów świata. 
Rekomendacja British Council oraz członkostwo w English UK dają gwarancję wysokie-
go poziomu nauczania.

Windlesham –  ośrodek nauczania mieści się na terenie kampusu powstałego 
w  1837  roku, położony w  pobliżu nadmorskiej miejscowości Worthing. Kampus 
otoczony jest rozległymi terenami zieleni z dala od miejskiego zgiełku, stwarzając do-
skonałe warunki dla nauki i zabawy w bezpiecznym, międzynarodowym towarzystwie. 
Kampus posiada doskonale wyposażone zaplecze sportowe i akademickie: kryty basen, 
korty tenisowe, boiska do gry w rugby i piłkę nożną, halę sportową z boiskami do gry 
w siatkówkę i koszykówkę, teatr, studio taneczne, pokój wypoczynkowy z TV i video, 
sklepik z przekąskami i napojami, laboratorium komputerowe z dostępem do interne-
tu. Kursanci zakwaterowani są w akademiku na terenie kampusu, łazienki dostępne 
są na korytarzach do wspólnego użytku mieszkańców. Na terenie kampusu przebywa 
150 uczestników tygodniowo z różnych krajów. Szkoła ma limity dla każdej nacji, aby 
zapewnić dobrą mieszankę narodowości w klasach.

Kurs Adventures in English –  codzienne zajęcia językowe na kursie składają się 
z bloków programowych: English Skills – zajęcia w klasach z zakresu pisania, nauki ro-
zumienia ze słuchu, poszerzania słownictwa i mówienia; zajęcia praktyczne rozwijające 
umiejętności mówienia i komunikacji podczas konkretnych zadań np. pisanie piosenek, 
projektowanie video pamiętnika lub strony internetowej, lekcje gotowania; Explo-
rations –  zajęcia pozwalają uczniom poprawić swój angielski podczas odkrywania 
szeregu stymulujących tematów jak: ekologia, przestrzeń kosmiczna, nauka czy tech-
nologia oraz Adventure Activities – wszyscy uczniowie uczestniczą w codziennych 
aktywnych zajęciach w terenie, takich jak: zajęcia z surwiwalu, rozwiązywania proble-
mów, zajęcia na orientację, poszukiwanie skarbów, spacery przyrodnicze.

Kursanci szczególnie zainteresowani uprawianiem konkretnej dyscypliny sportu mogą 
skorzystać z dodatkowo płatnych zajęć sportowych, odbywających się pod okiem wy-
kwalifi kowanych instruktorów tj. taniec-commercial pop, piłka nożna, tenis (6 godz./
tydz.), jazda konna (3 godz./tydz.), żeglarstwo (8 godz./tydz.). Zajęcia organizowane 
są na wszystkich poziomach zaawansowania w danej dyscyplinie. W jednym tygodniu 
kursanci wybierają jeden rodzaj sportu.
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ANGIELSKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ST. ALBANSST. ALBANS

Wiek: 7–10 lat, 11–17 lat
Terminy: 11–17 lat (wiosna i jesień): 25.03, 01.04, 08.04*, 15.04**, 22.04*** i 14.10*, 
21.10**, 28.10.2018*** 
7–17 lat (lato): 03.06, 10.06, 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08*, 12.08**,
19.08.2018** 
* kurs 1, 2, 3-tyg., ** kurs tylko 1, 2-tyg, *** kurs 1-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 WIOSNA/JESIEŃ LATO
1 tydzień 960 GBP 1245 GBP
2 tygodnie 1825 GBP 2395 GBP
3 tygodnie 2690 GBP 3545 GBP
4 tygodnie 3555 GBP 4695 GBP

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy)
  poza sezonem   250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018)   350 PLN 
– transport grupowy ATAS (sezonowy): pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1350 PLN
– depozyt płatny w dniu przyjazdu do akademika   30 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs English Explorer: 15 godzin tygodniowo 
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 12–14* 
Materiały do nauki, test kwalifi kacyjny, certyfi kat ukończenia kursu
* w wyjątkowych przypadkach grupy językowe mogą być liczniejsze

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokoje głównie 2-os., niewielka liczba pokoi 1 i 3-os.; śniadanie, lunch 
(podczas wycieczek – pakowany), obiadokolacja. Każde menu składa się z zimnych 
i ciepłych dań do wyboru. Podczas przerw oferowane są przekąski. 

 Zajęcia pozalekcyjne
7–10 lat: program popołudniowy rekreacyjno-sportowy (9 godzin w tygodniu), np. 
brytyjskie gry szkolne, gotowanie, dodgeball, robienie masek, spacery przyrodnicze, 
gra w rounders, malowanie T-shirtów.
11–17 lat: zajęcia popołudniowe Electives – 9 godzin w tygodniu – do wyboru 2 lub 
3 zajęcia (2x4,5h na kursie 1-tyg. lub 3x3h na kursie 2–4-tyg.), np.: łucznictwo, krykiet, 
piłka nożna, piłka ręczna, fi tness, tenis stołowy, siatkówka, taniec, sztuka i rzemiosło, 
gotowanie, literatura brytyjska, teatr, fi lm i fotografi a, dziennikarstwo, muzyka.
7–17 lat: zajęcia wieczorne codziennie 19:30-21:00, np. pokaz talentów, ognisko, mini 
olimpiada, wieczór gier, pokaz mody, bal przebierańców, dyskoteki.
Wycieczki: całodniowe w środy i soboty np.: Londyn, Oxford, Cambridge, Windsor, 
Bristol, Birmingham.

 Transfer
Transfer szkolny z/na lotnisko Heathrow/Luton/Stansted w godz. 09.00-21.00

 Ubezpieczenie
Medyczne, polisa od kosztów rezygnacji, OC

 Nadzór opiekunów szkolnych 24h
1 opiekun na 5 uczestników (7–10 lat); 1 opiekun na 6 uczestników (11–17 lat) 

Bell to renomowana szkoła językowa, posiadająca akredytację British Council oraz 
zrzeszona w English UK. Stanowi to gwarancję wysokiego poziomu prowadzonych 
zajęć oraz dobry standard zakwaterowania. Od ponad 60 lat organizuje kursy języko-
we dla młodzieży z całego świata.

St. Albans – piękne miasto położone około 30 km na północny zachód od Londynu. 
O jego wielowiekowej historii świadczą pozostałości po starożytnych Rzymianach, 
a  także piękna średniowieczna architektura, a  główną atrakcją jest górująca nad 
miastem katedra. Znajdują się tam również liczne parki, sklepiki i kawiarnie. 
Ośrodek nauczania szkoły Bell mieści się w  eleganckim wiktoriańskim budynku, 
położonym na przepięknym 60-hektarowym terenie w  bezpiecznym i  spokojnym 
otoczeniu. Oferuje liczne udogodnienia, takie jak: jasne, przestronne sale lekcyjne 
z  interaktywnymi tablicami, jadalnię, salę komputerową, wspólny pokój studenc-
ki z TV i grami, boiska sportowe, strzelnicę łuczniczą, bezpłatny internet, wspaniały 
ogród z dużym dziedzińcem. Akademik położony na terenie kampusu. W ośrodku 
w jednym terminie może przebywać maksymalnie 160 uczestników. 

English Explorer – nauka poprzez przygotowywanie projektów tematycznych 
(15 godzin tygodniowo). To bardzo motywująca metoda, wspierająca doskonalenie 
znajomości języka poprzez pracę w małych grupach, przy produkcji np.: krótkiego 
fi lmu, prezentacji, czasopisma lub opowiadania. Projekty pozwalają kursantom za 
każdym razem uczyć się czegoś nowego. Każdy projekt jest oparty na innym temacie 

np.: 7–10 lat – Miłośnik książek, Kim jesteśmy; 11–17 lat – Niezwykła Ziemia, Sława i bo-
gactwo, Przyszłość. 
Program English Explorer dla grupy wiekowej 11–17 obejmuje również dodatkowe 
zajęcia electives – sesje fakultatywne (9 godzin tygodniowo), rozwijające umiejętno-
ści młodzieży z wybranych zajęć, a jednocześnie doskonalące umiejętności językowe 
i płynność mówienia. Uczniowie z chwilą rozpoczęcia kursu wybierają 2 lub 3 zajęcia 
electives, w zależności od długości trwania kursu.

Po lekcjach w klasach, zajęciach popołudniowych i pysznej obiadokolacji wszyscy 
kursanci mają możliwość dalszej nauki i ćwiczenia języka angielskiego podczas wie-
czornych activities. 
Szkoła Bell dwa razy w tygodniu organizuje całodniowe wycieczki pod opieką kadry 
szkolnej: w środy study tours, czyli zwiedzanie różnych miejsc w Londynie, ściśle po-
wiązane z programem zajęć; w soboty wyjazdy do innych miast, pozwalające lepiej 
poznać Wielką Brytanię i jej kulturę. 

Kursanci zakwaterowani są w  akademikach na terenie kampusu, w  wygodnych 
pokojach 2-osobowych (kilka pokoi 1- i  3-osobowych), w  oddzielnych skrzydłach 
mieszkają dziewczyny i chłopcy. Pokoje wyposażone są w  łóżko, szafę, szafki oraz 
krzesło. W każdym z akademików mieszka opiekun szkolny i sprawuje 24h nadzór nad 
młodzieżą. Łazienki do wspólnego użytku zlokalizowane są na korytarzach. Pościel 
zmieniana jest raz w tygodniu, bezpłatne pranie raz w tygodniu.
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ANGIELSKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

angielski, 

francuski, 

niemiecki

SZWAJCARIA SZWAJCARIA 
LEYSINLEYSIN

Wiek: 12–18 lat
Terminy: Angielski i francuski: 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07*, 05.08**, 
12.08.2018*** 
Niemiecki: 15.07, 22.07*, 29.07**, 05.08.2018*** 
* kurs tylko 1–3-tyg., ** kurs tylko 1–2-tyg., *** kurs tylko 1-tyg. 

Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 KURS WAKACYJNY
1 tydzień 1400 CHF
2 tygodnie 2410 CHF
3 tygodnie 3460 CHF
4 tygodnie 4560 CHF
Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy)  350 PLN
– transfer z lotniska w Genewie (w 1 stronę)  190 CHF
– depozyt płatny w dniu przyjazdu do akademika  150 CHF

Dodatkowe opcje:
– pokój standardowy 1-os. z łazienką 100 CHF/tydz.
– pokój delux 1-os. z łazienką 200 CHF/tydz.
– pokój delux 2-os. z łazienką 100 CHF/tydz.
– welcome package (nieobowiązkowy): 
 SLC ręcznik, czapka, torba, USB i długopis  110 CHF
– Extra popołudniowe zajęcia:
 Adrenaline Rush, 14–18 lat (01.07–11.08) 250 CHF/tydz.
 Discover Switzerland 125 CHF/tydz.
 Swiss Culinary Delights – Angielski (01.07–11.08) 100 CHF/tydz.
 A Leader for tomorrow's world, 14–18 lat (08.07-04.08) 100 CHF/tydz.
 Fun and Games 50 CHF/tydz.

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Wakacyjny: 20 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 12–13
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu
T-shirt SLC

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokój standardowy 2-os. z łazienką.
Śniadanie, lunch, obiadokolacja; w weekendy: brunch i obiadokolacja.

 Zajęcia pozalekcyjne
Bogaty program popołudniowych zajęć sportowych do wyboru (Take it Easy lub 
Fit and Fast w cenie) oraz zajęcia wieczorne np. koszykówka, siatkówka, pika nożna, 
tenis stołowy, minigolf, kolejka linowa, wędrówki, Aquapark, Adventure Park, zabawy 
w terenie, zakupy w Montreux/Vevey, wizyta w centrum sportowym, wycieczka nad 
jezioro, barbecue, wieczory tematyczne gry i zabawy, wieczory fi lmowe, zajęcia pla-
styczne, dyskoteki.
Całodniowe wycieczki w  soboty np. Lausanne z  wizytą w  muzeum olimpijskim, 
fabryka czekolady Nestle, Genewa.

Swiss Education Academy –  renomowana szkoła, która od 1983 roku organizuje 
w okresie wakacji kursy językowe, łącząc najwyższy poziom nauczania z szeroką gamą 
zajęć sportowych i rekreacyjnych. Posiada fantastyczny ośrodek nauczania w Leysin 
w zachodniej części Szwajcarii, około 1,5 godziny jazdy od Genewy.

Leysin – urocze miasto, położone jest u podnóża Alp we francuskojęzycznej części 
Szwajcarii. Jest idealnym miejscem do spędzenia wakacji oraz nauki w pięknym, 
idyllicznym otoczeniu. Leysin jest popularnym miejscem wypoczynku wśród mło-
dzieży z różnych krajów, położone jest około 30 minut jazdy od Montreux i Jeziora 
Genewskiego.

Kurs wakacyjny – uczestnicy mają do wyboru naukę angielskiego, niemieckiego lub 
francuskiego. Nauka prowadzona jest na wszystkich poziomach zaawansowania. Kre-
atywny zespół nauczycieli przygotowuje studentom ciekawe i interaktywne lekcje. 
Program nauczania odbywa się w miłej i odprężającej atmosferze.
Centrum nauczania mieści się na terenie dawnego Pałacu Mont Blanc Hotel, który 
został kompletnie odrestaurowany w  latach 2005–2012 roku. Na terenie ośrodka 
znajdują się: nowoczesne sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi i projektorami 
multimedialnymi oraz TV, komfortowe pokoje w akademiku (pokoje 1, 2-osobowe 
z  łazienkami, standardowe i delux z  ładnym widokiem na dolinę), sala kompute-
rowa z  dostępem do internetu, centrum nauczania, czytelnia, kawiarenka, sala 

gimnastyczna, siłownia, taras słoneczny oraz bogate zaplecze rekreacyjne i bez-
przewodowy internet. Ośrodek SLC słynie również ze swojej znakomitej kuchni, 
zespół profesjonalnych kucharzy przygotowuje trzy razy dziennie wyżywienie 
w formie bufetu oraz czasami organizuje grill w ogrodzie z dużym wyborem mięs 
z grilla i kiełbasek, a także wyborem zdrowych sałatek, pysznych deserów i świeżych 
owoców.

Bardzo bogaty program zajęć sportowych i  rekreacyjnych oraz wycieczek daje 
wiele możliwości poznawczych, ale jest też doskonałą okazją do nawiązania nowych 
przyjaźni z młodzieżą z całego świata. Cena kursu zawiera 2 opcje programu pozalek-
cyjnego: Take it Easy, oferuje możliwość zwiedzenia jednego z najbardziej znanych 
parków wodnych w Szwajcarii. Dodatkowo odwiedzisz Montreux lub Vevey, centrum 
sportowe w Leysin. Program ten jest przeznaczony dla studentów, którzy chcieliby 
relaksować się po południu ale też aktywnie uczestniczyć w zabawach sportowych. 
Opcja Fit and Fast –  program, na którym możesz zagrać w  piłkę nożną, tenisa, 
squasha, koszykówkę, siatkówkę plażową, pojeździć na łyżwach, zwiedzić słynny park 
linowy i znany lasergame.

Szkoła organizuje również specjalne programy dedykowane dla starszej młodzieży 
16–20 lat w Montreux z tematyki hotelarskiej i sztuki kulinarnej (2 tygodniowy 
program z zakwaterowaniem, cena od 3500 CHF). O szczegóły pytaj w biurze ATAS.
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ANGIELSKI: KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

DUBLINDUBLIN

Nauka 

angielskiego 

w tętniącym 

życiem 

Dublinie

Angielski na 

najwyższym 

poziomie

Wiek: Wakacyjny: 14–17 lat
Standardowy, intensywny: od 16 lat (akademik od 18 lat)
Terminy: Wakacyjny: 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07*, 05.08.2018** 
* kurs 2, 3-tyg., ** kurs 2-tyg.,

Standardowy, Intensywny: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: niedziela–niedziela
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 14–17 LAT 

WAKACYJNY
20 LEKCJI

14–17 LAT 
WAKACYJNY 

27 LEKCJI

OD 16 LAT
STANDARDOWY

OD 16 LAT
INTENSYWNY

/IELTS
2 tygodnie 1443 EUR 1653 EUR 1038 EUR 1146 EUR
3 tygodnie 2104 EUR 2419 EUR 1465 EUR 1626 EUR
4 tygodnie 2787 EUR 3207 EUR 1891 EUR 2107 EUR

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem  250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018)  350 PLN
– na kursie wakacyjnym obowiązkowy szkolny transfer z/na lotnisko 
 w Dublinie w godz. 08.00–23.00  130 EUR
– pomoc szkolna w check-in na lotnisku w dniu powrotu 
 (na kursie wakacyjnym)  55 EUR

Dodatkowe opcje:
– transfer z lotniska Dublin: 
 standardowy/intensywny (w 1 stronę, tylko w dniu przylotu):  70 EUR
– książka (kurs standardowy, intensywny, IELTS) płatna w szkole 35 EUR
– specjalna dieta np. bezglutenowa  30 EUR/tydz.
– pokój 1-os. u rodziny (kurs standardowy, intensywny, IELTS) w terminie 03.06–23.09.18 
 (w lipcu, sierpniu dostępny dla osób od 19 lat) 30 EUR/tydz.
– akademik Crestfi eld/Auburn* dla osób 18+, pokój 1-os.  17 EUR/tydz.
* obowiązkowy szkolny transfer z lotniska

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs wakacyjny: 20 lekcji w tygodniu
Kurs wakacyjny intensywny: 27 lekcji w tygodniu
Kurs standardowy: 20 lekcji General English w tygodniu 
Kurs intensywny: 26 lekcji General English w tygodniu 
Kurs intensywny/IELTS: 26 lekcji w  tygodniu (20 lekcji General English + 6 lekcji 
z zakresu egzaminu IELTS)
Zajęcia w godzinach rannych lub popołudniowych
Każda lekcja trwa 55 minut (wakacyjny po 45 minut)
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 14, wakacyjny: 15
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: kurs wakacyjny –  pokój 2,  3-os.; śniadanie, lunch, obiadokolacja; kurs 
standardowy/intensywny – pokój 1, 2-os.; śniadanie i obiadokolacja w weekend do-
datkowo lunch. 
Koszt dojazdów do szkoły pokrywa uczestnik, ok. 20 EUR/tydz.

 Zajęcia pozalekcyjne
Kurs wakacyjny: zajęcia sportowo – rekreacyjne i wieczorne np: piłka nożna, siatków-
ka, koszykówka, pływanie, aerobik, badminton, gry i zabawy, tenis stołowy, dyskoteka, 
wieczór fi lmowy, międzynarodowe party.
Wizyty popołudniowe, kulturalne np.: National Museum, Dublin Castle, National 
History Museum, James Joyce Centre, Kilmainham Gaol, Trinity College.
Całodniowe wycieczki sobotnie – 1 na kursie 2-tygodniowym, 2 na kursie 3-tygodnio-
wym, 3 na kursie 4-tygodniowym np. Kilkenny City & Castle, Athlone & River Cruise, 
Boyne Valley Tour, Glendalough & Powerscourt Gardens.

Centre of English Studies – renomowana szkoła, od 1979 roku organizuje kursy języ-
kowe dla obcokrajowców z całego świata. Posiada rekomendację organizacji MEI oraz 
ACELS. Prowadzi kursy na wszystkich poziomach zaawansowania przez wykwalifi kowa-
ną i doświadczoną kadrę.

Dublin – stolica i największe miasto Irlandii, położone w prowincji Leinster. Położone 
jest na wschodnim wybrzeżu Irlandii, nad Morzem Irlandzkim, u ujścia rzeki Liff ey do 
Zatoki Dublińskiej. Ucz się angielskiego w mieście Joyce'a, Becketta i Wilde i poznawaj 
nowych przyjaciół z  innych krajów. Dublin jest zdaniem większości odwiedzających 
bardzo przyjaznym i tętniącym życiem miastem. Masz też szansę odwiedzić inne fan-
tastyczne miasta, jak Galway lub Belfast, położone zaledwie dwie godziny jazdy od 
Dublina.

Szkoła CES posiada 2 prestiżowe budynki dla osób dorosłych, fantastycznie wyposażo-
ne, położone w pobliżu siebie oraz zlokalizowane w samym sercu zabytkowego Dublina. 
Na tej samej ulicy mieszczą się najważniejsze atrakcje jak Trinity College, Zamek Dubliń-
ski czy Temple Bar. W pobliżu znajduje się również słynna handlowa ulica Grafton Street, 
oraz piękny, zielony park St. Stephen's Green, gdzie można uciec od miejskiego zgiełku. 
Na terenie szkoły znajdują się: 23 sale lekcyjne z udogodnieniami multimedialnymi, 
2 pracownie komputerowe, kawiarnia, 2 ogrody na dachach budynków, biblioteka, 
wypożyczalnia fi lmów, darmowy dostęp do oprogramowania do nauki języków, pokój 

rekreacyjny, bezpłatny bezprzewodowy internet. 
Kurs wakacyjny dla młodzieży odbywa się w ośrodkach wakacyjnych położonych poza 
centrum miasta. Do dyspozycji kursantów pozostaje: 30 jasnych, dobrze wyposażonych 
sal lekcyjnych, pokoje rekreacyjne, hale i boiska sportowe oraz stół do ping-ponga.

Jeden z  najlepszych sposobów, aby dowiedzieć się więcej o  mieszkańcach Irlandii, 
to wybranie zakwaterowania u rodziny goszczącej. Ludzie tutaj są bardzo gościnni 
i przyjaźni, zatem będziesz miał mnóstwo okazji, aby rozmawiać po angielsku. Wszyst-
kie rodziny są starannie dobrane i  regularnie odwiedzane, aby zapewnić dobry 
standard zakwaterowania. Dojazd do szkoły komunikacją miejską zajmuje 30–40 minut 
(15–20 minut na kursie wakacyjnym).
Osoby powyżej 18 lat mają dodatkowo możliwość mieszkania w akademikach, które 
zapewniają komfort oraz dają możliwość bycia częścią międzynarodowej społecz-
ności studenckiej. Akademiki szkolne: Crestfi eld i Auburn House położone są około 
4–5 km od szkoły i centrum miasta. Oferują pokoje 1, 2-osobowe w pełni umeblowane 
ze wspólną kuchnią, z salonem i łazienką. Akademik nie oferują wyżywienia. Posiadają 
bezpłatny dostęp do internetu.

Po lekcjach szkoła organizuje zajęcia rekreacyjne oraz weekendowe wycieczki, na kursie 
standardowym i intensywnym opłaty za wycieczki są płatne bezpośrednio w szkole, 
koszt około 30–40 EUR.
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ANGIELSKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Nauka 

angielskiego 

w tętniącym 

życiem 

Dublinie

Angielski na 

najwyższym 

poziomie

DUBLINDUBLIN

Wiek: Multi-Activity: 11–17 lat; Intensive Conversation: 14–17 lat
Intensive/Intensive Plus: od 17 lat
Terminy: Multi-Activity akademik 11–17 lat: 17.06–18.08; rodzina 14–17 lat: 24.06–04.08.18
Intensive Conversation 14–17 lat: akademik 24.06–18.08; rodzina 24.06–04.08.18
Intensive/Intensive Plus, od 17 lat: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: niedziela–niedziela 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 MULTI-ACTIVITY / INTENSIVEconversation 

11–17 LAT i 14–17
INTENSIVE
OD 17 LAT

INTENSIVE PLUS
OD 17 LAT

RODZINA# AKADEMIK#

2 tygodnie 1550 EUR 1990 EUR 675 EUR 805 EUR
3 tygodnie 2285 EUR 2945 EUR 935 EUR 1130 EUR
4 tygodnie 2975 EUR 3860 EUR 1195 EUR 1455 EUR
# kurs Multi-Activity/Intensive zawiera opłatę za zakwaterowanie

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień 
Rodzina 
od 17 lat

Pokój 2-os., HB 185 EUR
Pokój 1-os., HB 200 EUR

Akademik, St. Raphaelas 
od 17 lat

Pokój 2-os. bez wyżywienia 170 EUR
Pokój 1-os. bez wyżywienia 210 EUR

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018)  350 PLN
– depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku  50 EUR

Dodatkowe opcje:
– szkolny transfer z lotniska Dublin (w 1 stronę):   75 EUR
– książka (kurs Intensive, Intensive Plus, od 17 lat)   40 EUR
– specjalna dieta np. bezglutenowa, celiakia   20 EUR/tydz.
– ciepły lunch w szkole (pon.-pt.), zakwaterowanie u rodziny   50 EUR/tydz.

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Multi-Actvity 11–17 lat: 15 lekcji w tygodniu
Kurs Intensive Conversation 14–17 lat*: 21 lekcji w tygodniu (15 lekcji General 
English plus 6 lekcji Conversation & Speaking Skills)
Kurs Intensive, od 17 lat: 20 lekcji w tygodniu
Kurs Intensive Plus, od 17 lat: 26 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 60 minut, nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 15 (Intensive/Plus: 9–14)
Szkolne materiały do nauki, Emerald Project Book
Test kwalifi kacyjny, certyfi kat ukończenia kursu
* na kursie Intensive 14–17 lat wymagany poziom minimum intermediate

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Kurs Multi-Actvity/Intensive Conversation: rodzina 14–17 lat pokój 2, 3-os. lub akade-
mik 14–17 lat– pokój 1-os. z łazienką; śniadanie, lunch (pakowany u rodziny), obiadokolacja.
Kurs Intensive/Intensive Plus, od 17 lat: wg wybranej opcji.

 Zajęcia pozalekcyjne
Kurs Multi-Actvity: 5 zajęć popołudniowych, sportowo-rekreacyjnych w tygodniu 
oraz zajęcia wieczorne (rodzina 2 x w  tyg.; akademik 7 x w  tyg.) np: piłka nożna, 
siatkówka, koszykówka, badminton, tenis stołowy, karaoke, wieczór fi lmowy, mię-
dzynarodowe party, poszukiwanie skarbów, taniec irlandzki, spacer po Dublinie, GAA 
Museum & Croke Park Stadium, Trinity College & Book of Kells.
Całodniowe wycieczki sobotnie: 2 na kursie 2-tyg., 3 na kursie 3-tyg., 4 na kursie 
4-tyg. np. Powerscourt & Glendalough, Kilkenny & Dunmore Caves.
Na kursie Intensive 14–17 lat: 2 popołudniowe zajęcia kulturalne w tygodniu oraz 
wieczorne zajęcia; wycieczki jak na programie Multi-Activity.

Emerald Cultural Institute –  renomowana szkoła, posiadająca ponad 30 lat do-
świadczenia w zapewnianiu jak najlepszej jakości nauki języka. Każdego roku gości 
uczestników z ponad 50 krajów całego świata. Posiada rekomendacje znaczących or-
ganizacji, jak Quality English, Quality and Qualifi cations Ireland for English Language 
Teaching, EAQUALS, IALC, ALT. Zajęcia językowe prowadzone są na wszystkich pozio-
mach zaawansowania przez wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę lektorską.
Dublin – stolica i największe miasto w Irlandii. Szkoła Emerald posiada kilka ośrodków 
nauczania w Dublinie, dla młodzieży oraz osób dorosłych.
Marino Institute, 11–17 lat, 17.06–19.08 – akademik – letnie centrum, położone w 
dzielnicy rezydencyjnej, w północnym Dublinie, 15 minut jazdy autobusem od centrum. 
Marino Institute to nowoczesny kampus, który posiada 30 w pełni wyposażonych sal 
lekcyjnych, piękny dziedziniec z ogrodem, obiekty rekreacyjne i sportowe, kantynę oraz 
nowoczesny akademik z pokojami 1-osobowymi z łazienkami.
St. Raphaela's, 14–17 lat, 24.06–05.08 – rodzina goszcząca – ośrodek nauczania 
dla młodzieży, która preferuje zamieszkanie u  lokalnych rodzin. Szkoła znajduje się 
w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Stillorgan, w południowej części Dublina. Dojazd do 
centrum miasta zajmuje około 15 minut. Szkoła oferuje: 26 w pełni wyposażonych sal 
lekcyjnych, halę sportową, boiska ze sztuczną nawierzchnią, korty tenisowe, samoob-
sługową stołówkę.
Palmerston Park, od 17 lat – główna siedziba szkoły, znajduje się w pięknej, willowej 
dzielnicy w pobliżu centrum Dublina. Posiada 22 nowoczesne sale lekcyjne, laborato-
rium językowe, centrum multimedialne, tablice interaktywne, bibliotekę z czytelnią, 
internet Wi-Fi, ogród, restaurację, coff e bar.
Milltown Park, od 17 lat – kolejny ośrodek nauczania dla osób dorosłych znajduje 
się na rozległym terenie, w tętniącej życiem dzielnicy Ranelagh, 10 minut jazdy pocią-

giem od centrum miasta. Posiada następujące udogodnienia: 30 przestronnych, dobrze 
wyposażone sal lekcyjnych, kantynę, bezprzewodowy dostęp do internetu, czytelnię, 
piękny ogród oraz interaktywne technologie. 

Szkoła oferuje rożne warianty zakwaterowania:
Pobyt u rodziny goszczącej daje studentom doskonałą okazję do rozwijania swoich 
umiejętności językowych w naturalnym, codziennym środowisku. Mieszkanie u rodziny 
jest jednym z najlepszych sposobów, żeby dowiedzieć się więcej o lokalnym stylu życia 
i kulturze. Dojazd do szkoły komunikacją miejską zajmuje 30–40 minut. Koszt dojazdów 
do szkoły pokrywa uczestnik, około 20 EUR/tydz.
Szkoła proponuje dla młodzieży również zakwaterowanie w akademiku, na terenie 
kampusu Marino Institute w  pokojach 1-osobowych z  łazienkami, które tworzą 
4-osobowe apartamenty. W każdym apartamencie jest dostęp do wyposażonej kuchni 
oraz salonu. Kadra szkolna mieszka wraz z młodzieżą w akademiku i sprawuje nadzór 
24h. Pralnia znajduje się na terenie akademika. Mieszkanie w  akademiku zapewnia 
komfort oraz daje możliwość bycia częścią międzynarodowej społeczności studenckiej.
St. Raphaelas residence – całoroczny akademik dla osób powyżej 17 lat. Położony 
w południowym Dublinie, na linii tramwajowej LUAS; zaledwie 15 minut jazdy tramwa-
jem do głównego budynku szkoły Emerald. Oferuje pokoje 1, 2-osobowe.
Po lekcjach szkoła organizuje zajęcia rekreacyjne oraz weekendowe wycieczki, na kursie 
Multi Activity wliczone są w cenę. Dla osób powyżej 17 lat wycieczki są płatne bezpo-
średnio w szkole, koszt około 30–40 EUR.
Szkoła Emerald organizuje wiele innych kursów językowych jak: egzaminacyjne IELTS, 
Academic Year, biznesowe, mini grupy 3–6 os., praktyki zawodowe oraz kurs dla nauczy-
cieli języka angielskiego.

KIA-08/18
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Uniwersytecka 

atmosfera 

Toronto 

sprzyja nauce 

angielskiego

Wiek: 14–21 lat
Terminy: 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08*, 12.08**, 19.08.2018*** 
* kurs 1, 2, 3-tyg., ** kurs 1, 2-tyg., *** kurs 1-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 KURS WAKACYJNY RODZINA 13 –21 LAT AKADEMIK 15–21 LAT

Pokój 2-os. Pokój 1-os. Pokój 2-os. Pokój 1-os.
1 tydzień 2608 PLN 2656 PLN 3824 PLN 3984 PLN

4688 PLN 4784 PLN 7120 PLN 7440 PLN
6768 PLN 6912 PLN 10416 PLN 10896 PLN

Kolejny tydzień 2080 PLN 2128 PLN 3296 PLN 3456 PLN
Dopłata do kursu intensywnego  192 PLN / tydz. 
Dopłata do intensywnego programu 
pozalekcyjnego (8 tygodniowo)

272 PLN / tydz.

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy) 350 PLN
– Custodianship Letter (dla osób poniżej 18 lat) 256 PLN

Dodatkowe opcje:
– każda zmiana w dokonanej rezerwacji od 220 PLN
– w przypadku wykupienia asysty personelu pokładowego dla osób nieletnich, 
 obowiązuje dopłata  480 PLN/w 1 stronę

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Wakacyjny: 20 lekcji w tygodniu
Kurs wakacyjny, intensywny: 30 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 15
Szkolne materiały edukacyjne
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 1, 2-os.; Akademik: pokój 1, 2-os.
Śniadanie, lunch (pakowany), obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
Wycieczki: 1 tydzień pobytu – 1 wycieczka popołudniowa, 2 tygodnie pobytu – 2 wy-
cieczki popołudniowe i 1 całodniowa, 3 tygodnie pobytu – 3 wycieczki popołudniowe 
i 2 całodniowe np. wodospad Niagara, Toronto i inne.
Standardowy program zajęć pozalekcyjnych (4 tygodniowo) np: zajęcia sportowe, 
zwiedzanie, zakupy w outletach, kręgle, kino, imprezy międzynarodowe, Laser Tag 
i inne.

 Transfer
Transfer z lotniska Toronto Pearson International (YYZ): przylot niedziela, powrót 
sobota w godzinach 09:00-21:00

 Nadzór opiekunów szkolnych
Ważne!
Przy wyjeździe do Kanady obowiązuje wymóg posiadania eTA (Electronic Travel 
Authorization). Opłata-7 CAD. Wnioski składane są online, szczegółowe informacje 
pod linkiem:
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-pl.asp

Sprachcaff e Languages Plus jest międzynarodową organizacją, która od prawie 30 lat 
prowadzi kursy językowe dla obcokrajowców. Ośrodki nauczania znajdują się w wielu 
krajach m.in. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, USA, Kanadzie 
i na Malcie. Posiada rekomendację British Council oraz jest członkiem EnglishUK.

Toronto jest największym miastem Kanady. Jest to prawdziwie wielokulturowa metro-
polia, zamieszkana przez 5 milionów ludzi pochodzących z różnych zakątków świata, co 
daje wyjątkową możliwość odwiedzenia: Chinatown, Little Italy, Koreatown, Little India 
oraz Greek Town. Szkoła Sprachcaff e mieści się w sercu starego miasta, kilka minut spa-
cerem od stacji metra King oraz linii tramwajowej. Budynek szkoły wyposażony jest w 8 
sal lekcyjnych, pracownię komputerową, automat z napojami i przekąskami oraz strefę 
Wi-Fi w całym budynku.

Kurs wakacyjny został przygotowany specjalnie dla młodzieży pragnącej spędzić 
wakacje z nauką języka w międzynarodowym towarzystwie, poznając kulturę, zwy-
czaje oraz zabytki podczas wspólnego zwiedzania najciekawszych zakątków Kanady. 
Podczas zajęć pozalekcyjnych oraz wycieczek szkoła zapewnia nadzór pracowników 
szkoły. Uczestnicy kursu, którzy nie ukończyli 18 lat muszą obowiązkowo uczestniczyć 
we wszystkich zajęcia pozalekcyjnych.

Szkoła proponuje dwie opcje zakwaterowania:
– u starannie dobranych rodzin goszczących w pokojach 1, 2-osobowych, oddalonych 
od szkoły około 45 minut podróży komunikacją miejską. Studenci mogą doświadczyć 
poznania kultury Ameryki Północnej i ćwiczyć swój angielski poprzez dzielenie domu 
z rodziną goszczącą.
– w  szkolnym akademiku, który znajduje się w  odległości 15 minut spacerem od 
szkoły. Kursanci mieszkają w pokojach 1, 2-osobowych (2 łazienki na 6 pokoi). Akade-
mik zajmuje duży nowoczesny budynek, który znajduje się zaledwie 15 minut drogi 
od wielu atrakcji turystycznych Toronto i zaledwie 5 minut spacerem od stacji metra. 
Kursanci mają dostęp do internetu (za niewielką opłatą), tarasu słonecznego na dachu 
i recepcji 24h.

Szkoła Sprachcaff e organizuje ciekawy program zajęć sportowych i rekreacyjnych np. 
gry, zabawy, sporty oraz dyskoteki i wycieczki.

KUA-11/18
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Język angielski: 
kursy dla rodzica z dzieckiem
Kursy rodzinne to znakomite rozwiązanie, aby spędzić wakacje z dzieckiem i równocześnie 
wykorzystać czas na naukę języka obcego. 

Kurs językowy został specjalnie zaprojektowany tak, aby pozwolić rodzicom i  ich pociechom na 
wspólny wakacyjny  wypoczynek i naukę języka na odpowiednim poziomie zaawansowania. Rodzic 
nie musi uczestniczyć w kursie językowym i czas wolny, podczas którego dziecko uczy się języka, 
może poświecić na relaks.

  Brighton – nadmorski kurort na południu Anglii

  Londyn – kosmopolityczna stolica Wielkiej Brytanii

  Moreton Hall – brytyjska szkoła z internatem w północnej Anglii, na pograniczu 
z Walią

  Malta – urocza wyspa na Morzu Śródziemnym 
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KURS 

JĘZYKOWY 

RODZIC 

Z DZIECKIEM

MALTAMALTA

Wiek: dziecko/młodzież: 7–13 lat, 13–17 lat
rodzic/opiekun: od 18 lat
Terminy: 16.06, 23.06, 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08*, 11.08**, 18.08.2018*** 
* kurs 1, 2, 3-tyg., ** kurs tylko 1, 2-tyg., *** kurs tylko 1-tyg.

Zakwaterowanie: sobota–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
RODZIC DZIECKO – DAY PROGRAMME 

STANDARDOWY INTENSYWNY bez zajęć 
pozalekcyjnych

z zajęciami 
pozalekcyjnymi

1 tydzień 305 EUR 405 EUR 330 EUR 430 EUR
2 tygodnie 535 EUR 735 EUR 630 EUR 830 EUR
3 tygodnie 765 EUR 1065 EUR 930 EUR 1230 EUR
4 tygodnie 995 EUR  1395 EUR 1230 EUR 1630 EUR
ZAKWATEROWANIE 
Valentina Hotel 4*, pokój z łazienką 
cena od osoby, za tydzień

Pokój 2-os., B&B Pokój 2-os., HB
630 EUR 840 EUR

Be Hotel 4*, studio dla 1–3 osób z aneksem 
kuchennym, łazienką i balkonem

Bez wyżywienia
cena za studio, za tydzień 1190 EUR

Pokój 2, 3-os. w hotelu dostępny jest dla osób przyjeżdżających razem.
Uwaga! Ceny zakwaterowania w hotelu mogą ulec zmianie.

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): 350 PLN
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy (szczegóły str. 2) 1490 PLN
– transfer z/na lotnisko na Malcie (w przypadku rezerwacji kursu bez zakwaterowania 
 lub samego zakwaterowania dla rodzica) 40 EUR
– jednorazowy podatek ECO dla osób od 18 lat 5 EUR

Dodatkowe opcje:
– wyżywienie w Be Hotel (od osoby za tydzień): 
 śniadania  42 EUR
 śniadania i obiadokolacje 140 EUR

Opłata zawiera
 Nauka  

Day Programme – Dziecko: 20 lekcji w tygodniu
T-shirt oraz czapeczka z logo Summer Camp
Codzienny transport do szkoły St. Martins College
Standardowy dla osób 18+/Standardowy dla osób 30+: 20 lekcji w tygodniu
Intensywny dla osób 18+/Intensywny dla osób 30+: 30 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: Day Programme: 15
Standardowy, intensywny: 12
Test kwalifi kacyjny
Materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji
(dziecko: dodatkowo gorący lunch w szkole pon.–pt.)

 Transfer
Transfer z/na lotnisko

 Nadzór rezydenta: 23.06–25.08.2018

Renomowana szkoła EC od 1991 roku organizuje kursy językowe dla obcokrajowców 
z całego świata. Posiada rekomendację Maltańskiego Ministerstwa Edukacji oraz zrze-
szona jest w FELTOM, organizacji czuwającej nad standardem usług świadczonych przez 
szkoły językowe na Malcie.

RODZIC: Zajęcia lekcyjne odbywają się w nowoczesnym centrum nauczania EC dla 
dorosłych zlokalizowanym w samym centrum St. Julians, turystycznej stolicy Malty. 
Szkoła zajmuje dwa imponujące budynki położone obok siebie, w których znajduje 
się 59 nowocześnie wyposażonych i klimatyzowanych sal lekcyjnych. Kursanci mogą 
bezpłatnie korzystać z laboratorium z TV, komputerów z dostępem do internetu, strefy 
Wi-Fi oraz z biblioteki. Oba budynki posiadają na dachu tarasy widokowe oraz kawia-
renki, w których można spędzać przerwy pomiędzy lekcjami. Studenci mogą również 
korzystać z pobliskiego EC Beach Club.
Rodzic/opiekun ma do wyboru kurs standardowy lub intensywny, (rodzic musi wybrać 
kurs standardowy jeśli dziecko uczestniczy w programie Day Programme bez 
zajęć), zajęcia na tych kursach odbywają się w  równoległych godzinach z  kursem 
dla dzieci. Szkoła organizuje kursy w dwóch różnych grupach wiekowych, dla osób 
powyżej 18 lat lub dla osób powyżej 30 lat.

DZIECKO: Zajęcia lekcyjne odbywają się w pobliżu University of Malta, w miejscowości 
Swatar, na terenie prywatnej szkoły St. Martins College. Wszystkie klasy są klimatyzowa-
ne. Na lekcje dzieci dowożone są szkolnym autobusem. Dojazd zajmuje około 20 minut.

Program dnia dziecka:
Od poniedziałku do piątku około godz. 07:30 szkolny autobus zabiera dzieci spod 
budynku szkoły dla osób dorosłych w St. Julians na zajęcia lekcyjne w St. Martins College. 

Polecane jest wybranie zakwaterowania w St. Julians lub w pobliżu. W programie zajęć 
dla dzieci przewidziane są 4 lekcje dziennie, po zajęciach lekcyjnych gorący lunch. Po 
zajęciach lekcyjnych, około godz. 14:30, dzieci odwożone są pod budynek szkoły w St. 
Julians skąd rodzic/opiekun odbiera pociechę. Dzieci mogą opcjonalnie wziąć udział 
w programie zajęć rekreacyjnych (wycieczka do Mdina, gry i zabawy sportowe, Golden 
Bay, pizza party, wizyta w Valletta, zwiedzanie huty szkła w Mdina oraz spacer po Rabat, 
wycieczka na piaszczystą plażę z kolacją, karaoke party, zakupy w Sliema) organizowa-
nych po lunchu. Przewidywany powrót po zajęciach rekreacyjnych do St. Julians około 
17:30 (za wyjątkiem wieczoru na plaży z grillem – powrót około 20:00).

Szkoła EC proponuje następujące warianty zakwaterowania:
– Valentina Hotel 4* – przytulny, rodzinny hotel pięknie urządzony. Położony jest 
w samym sercu St. Julians, zaledwie kilka minut od plaż publicznych, nocnych klubów 
i restauracji, ale znajduje się w cichej, bocznej ulicy, w odległości około 5 minut space-
rem od szkoły EC. Udogodnienia w każdym pokoju obejmują: klimatyzację i wentylator 
pod sufi tem, mini bar, telewizję, telefon, WiFi. Pokoje sprzątane są codziennie. Urozma-
icone śniadanie kontynentalne w formie bufetu. Hotel posiada 94 pokoi. Oferuje swoim 
gościom następujące udogodnienia: basen na dachu, biznes centre.
– Be Hotel studio – hotel 4* usytuowany w samym centrum St. Julian's stanowi część 
kompleksu centrum handlowego Bay Street. W  pobliżu można znaleźć kawiarnie, 
bary i restauracje, kino, kręgielnię, piaszczystą plażę. Jedno-pokojowe klimatyzowane 
studio z aneksem kuchennym, łazienką, TV, balkonem oraz sejfem i Wi-Fi (za dodatko-
wą opłatą) daje możliwość zakwaterowania trzech osób. Hotel oferuje swoim gościom 
następujące udogodnienia: restauracje, SPA, centrum ftness, basen na dachu, bar przy 
basenie, dostęp do internetu.

KMA-07/18
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ANGIELSKI: KURSY DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI

BOURNEMOUTH

BRIGHTONBRIGHTON

KURS 

JĘZYKOWY 

RODZIC 

Z DZIECKIEM

Wiek: Dziecko: Explorer 5–11 lat, Safari 7–11 lat
Rodzic/opiekun: od 20 lat
Terminy: Explorer: co tydzień od 05.03 do 31.08.2018
Safari: co tydzień od 19.03 do 06.04 oraz od 11.06 do 31.08.2018
Rodzic/opiekun: w każdym dowolnym terminie
Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 EXPLORER

5–11 LAT
SAFARI

7–11 LAT
RODZIC

1 tydzień  355 GBP 500 GBP  275 GBP
2 tygodnie  610 GBP 900 GBP 450 GBP
3 tygodnie 865 GBP 1300 GBP 625 GBP
4 tygodnie  1120 GBP 1700 GBP 800 GBP

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień od osoby 
Rodzina, pokój 2-osobowy, HB 140 GBP* 
Rodzina, pokój 1-osobowy, HB 160 GBP* 
* Dopłata do zakwaterowania dla rodzica nie uczestniczącego w kursie 30 GBP

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy):
 poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– transport grupowy ATAS (sezonowy; szczegóły str. 2): 
 pakiet lotniczy  1350 PLN 
 + do pakietu lotniczego transfer z lotniska do/z centrum Brighton 
 w terminie 01.07–18.08  450 PLN 
– pakiet autokarowy  400 PLN
– przy wyborze pakietu lotniczego i autokarowego obowiązkowy taxi transfer 
 z przystanku w Brighton do/z miejsca zakwaterowania  40 GBP

Dodatkowe opcje:
– szkolny taxi transfer z lotniska w 1 stronę:  
 Heathrow 130 GBP, Gatwick 80 GBP, Stansted/Luton 185 GBP
– specjalna dieta 30 GBP/tydz.

Opłata zawiera
 Nauka  

Dziecko – Explorer: 20 lekcji w tygodniu w godz. 09.00–12.30
Dziecko – Safari: 20 lekcji w tygodniu w godz. 09.00–12.30 plus zajęcia rekreacyjne 
od poniedziałku do piątku w godz. 13.30–16.30
Rodzic/opiekun, kurs standardowy: 20 lekcji w tygodniu w godz. 09.00–12.45
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: dziecko 8–12, rodzic 10–15
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

 Nadzór rezydenta: 01.07–18.08.2018

Brighton Language College – prywatna szkoła językowa, założona w  1995 roku, 
posiada akredytację British Council oraz EnglishUK. Cieszy się opinią jednej z najlep-
szych szkół językowych w Brighton. Zajęcia dla osób dorosłych i dzieci prowadzone są 
na wszystkich poziomach, od początkującego do zaawansowanego, przez wykwalifi ko-
waną kadrę szkolną.
Brighton – pełne życia, nadmorskie miasto, zlokalizowane na południowym wybrze-
żu Wielkiej Brytanii. To ekskluzywne, kosmopolityczne i  przyjazne miejsce łączące 
zabytkowe budynki, tętniącą życiem nocną scenę muzyczną i teatralną, modne butiki, 
bajeczne kluby i bary oraz rodzinną rozrywkę; wspaniałe do nauki języka angielskiego, 
a zarazem na spędzenie niezapomnianych wakacji.

Szkoła położona jest w samym centrum miasta, naprzeciwko słynnej rezydencji kró-
lewskiej Royal Pavilion. Oferuje następujące udogodnienia: 37 nowoczesnych sal 
lekcyjnych, 2 duże salony studenckie, patio, bezpłatne WiFi na terenie szkoły.
Innowacyjne kursy rodzinne stanowią wyzwanie dla dzieci i pogłębiają ich zainteresowa-

nie językiem angielskim oraz zaangażowanie w naukę. Szkoła BLC stosuje nowoczesne, 
tematyczne podejście do nauki, kładzie nacisk na rozwój mowy i komunikację poprzez 
starannie przygotowane i  interaktywne zajęcia w  klasie. W  pierwszy poniedziałek 
w szkole odbywa się test językowy dla wszystkich uczestników, którzy następnie są przy-
dzieleni do grup w odpowiednim wieku i na odpowiednim poziomie zaawansowania.
Rodzic może uczyć się w tym samym czasie co dziecko, lub po prostu odpocząć i cieszyć 
się tym, co oferuje Brighton. 

Szkoła proponuje zakwaterowanie u  starannie dobranych i  sprawdzonych rodzin 
goszczących (maksymalnie 3 osoby w jednej rodzinie), dojazd do szkoły zajmuje około 
15–40 minut. To wspaniała okazja by posługiwać się angielskim w codziennych sytu-
acjach, co poprawi płynność wymowy i pozwoli lepiej poznać brytyjską kulturę. Każda 
rodzina stanowi odmienne doświadczenie brytyjskiego życia, w którym będziesz mile 
widziany jako jeden z mieszkańców. 
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ANGIELSKI: KURSY DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI

BISHOP’S 
STORTFORD

LONDYN
CAMBRIDGE

MORETON HALLMORETON HALL

Północna 

Anglia

Wiek: dziecko: 3–7 lat, 8–13 lat
rodzic/opiekun: od 20 lat
Terminy: 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08.2018* 
* kurs 2-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 KURS, RODZIC Z DZIECKIEM* 
Jednorazowa opłata wpisowa szkolna 75 GBP / osoba
Dziecko 900 GBP / tydzień
Rodzic 900 GBP / tydzień
Drugi Rodzic 900 GBP / tydzień
Drugie Dziecko 900 GBP / tydzień
*  Rodzic nie musi uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, cena jednak pozostaje bez zmian. 

Pobyt minimum 2-tygodniowy.

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy:  350 PLN/os.
– depozyt płatny pierwszego dnia w szkole   50 GBP/os.

Dodatkowe opcje:
– szkolny transfer z lotniska (w 1 stronę/za rodzinę):
 Manchester i Liverpool  100 GBP
 Birmingham  150 GBP
 East Midlands  190 GBP
 Heathrow  315 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs dla dziecka: 10 lekcji w tygodniu
Kurs dla rodzica: 15 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 15
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu
Wymagany poziom zaawansowania: minimum podstawowy

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Kampus: pokój 2, 3-os. z łazienką
Wyżywienie: śniadanie, lunch, obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
Na początku pobytu Welcome Party oraz zapoznanie ze szkołą i okolicą. Ciekawy 
program zajęć popołudniowych i wieczornych.
Całodniowe wycieczki w każdą sobotę np.: Oxford, Liverpool; Warwick Castle and 
Stratford-upon-Avon, Manchester, Birmingham, Chester oraz 2 wycieczki popołu-
dniowe w tygodniu np.: Chirk Castle, Erddig and Powys Castle, Attingham Park, Canal 
walk, Typical English tea room visit.

Kurs prowadzony jest przez renomowaną szkołę językową Kings założoną w 1957 
roku. Szkoła posiada akredytację British Council oraz zrzeszona jest w  English UK 
co gwarantuje wysoki poziom prowadzonych zajęć oraz dobry standard zakwate-
rowania. Lekcje prowadzone są przez wykwalifi kowaną kadrę lektorską na rożnych 
poziomach zaawansowania.

Moreton Hall, to prestiżowy kampus zajmujący imponujące budynki, położony na 
100 akrach pięknego parku. Posiada doskonałe zaplecze zarówno do nauki i sportu. 
Znajduje się na granicy Anglii i Walii, w pobliżu miasta Oswestry, w hrabstwie Shrop-
shire, tylko godzinę jazdy z Manchesteru, Liverpoolu czy Birmingham.
Na terenie ośrodka uczestnicy mają dostęp do następujących udogodnień: 9-dołko-
wego pola golfowego, studia tańca, 25-metrowego krytego basenu z podgrzewaną 
wodą, krytej hali sportowej, boisk sportowych, kortów tenisowych, jadalni, sali teatral-
nej, internetu.

Kurs językowy dla rodzica z dzieckiem to specjalnie opracowany program, który 
umożliwi Tobie i  Twojemu dziecku cieszyć się aktywnymi wakacjami, jednocze-
śnie doskonaląc swoje umiejętności z  języka angielskiego. Program odbędzie się 
w prestiżowej szkole Moreton Hall gdzie będziecie korzystać z nowoczesnego zakwa-
terowania, oraz szeregu wspaniałych udogodnień w urokliwym kampusie. Program 

posiada oddzielne elementy kursu dla rodziców i dzieci, ale zawiera też wiele aktyw-
ności łączonych, abyście mogli cieszyć się wspólnym pobytem.

Dzieci – zajęcia pozalekcyjne mogą obejmować następujące aktywności: pływanie, 
łucznictwo, sztuka i rzemiosło, badminton, gotowanie, taniec, teatr, szermierka, piłka 
nożna, hokej, krykiet, lacrosse, słuchanie muzyki, biegi na orientację, poszukiwanie 
skarbów, rugby. Wieczorne zajęcia dla dzieci to np. dyskoteka, zumba, noc fi lmowa, 
pływanie.
Rodzice – mają bezpłatny dostęp do basenu, centrum fi tness, hali sportowej. Spe-
cjalistyczne zajęcia takie jak tenis, nauka gry w golfa, zabiegi spa, fi tness z trenerem 
personalnym oraz dodatkowe lekcje angielskiego można zamówić za dodatkową 
opłatą.

Uczestnicy zakwaterowani są na terenie kampusu w domach akademickich (nowo-
cześnie i funkcjonalnie wyposażone pokoje 2,3-osobowe z łazienkami) wspólne dla 
rodzica z dzieckiem. W każdym domu znajduje się wspólna przestrzeń – pokój gdzie 
można zrelaksować się z przyjaciółmi słuchając muzyki czy oglądając TV. Posiłki ser-
wowane są w szkolnej jadalni; śniadanie, obiad i kolacja. Lunch i kolacja są zazwyczaj 
serwowane na ciepło (lunch pakowany podczas wycieczek) oraz w formie bufetu na 
zimno.
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BOURNEMOUTH

LONDYNLONDYN

Wiek:  dziecko: 6–16 lat; rodzic/opiekun: od 21 lat
Terminy: Wiosna: 26.03, 03.04, 09.04, 16.04*, 23.04**, 30.04.2018*** 
Lato: 11.06, 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08*, 13.08**, 20.08.2018*** 
Jesień: 22.10**, 29.10.2018*** 
Zima 2019: 07.01, 14.01*, 21.01**, 28.01.2019*** 
* kurs tylko 1–3-tyg.; ** kurs tylko 1–2-tyg.; *** kurs tylko 1-tyg.

Zakwaterowanie: sobota–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 FAMILY JUNIOR

8–16 LAT
FAMILY ADULT

OD 21 LAT
1 tydzień 330 GBP 396 GBP
2 tygodnie 660 GBP 792 GBP
3 tygodnie 990 GBP 1188 GBP
4 tygodnie 1100 GBP 1216 GBP

ZAKWATEROWANIE 
Jednorazowa opłata rezerwacyjna: 125 GBP/od rodziny
RODZINA – cena od osoby za tydzień
Standard, pokój 2-os., HB 175 GBP
Standard, pokój 1-os., HB 214 GBP
Premium, pokój 2-os., HB 220 GBP
Premium, pokój 2-os. z łazienką, HB 243 GBP
Premium, pokój 1-os., HB 250 GBP
Premium, pokój 1-os., z łazienką, HB 295 GBP
STUDIO, APARTAMENT – cena za noc za studio lub apartament (bez wyżywienia)
Chelsea Cloisters: Studio, 2-os. 122 GBP
Chelsea Cloisters: 1 Bedroom apartament, 2–3-os. 154 GBP
Citadines: Studio, 2-os. 170 GBP
Citadines: 1 Bedroom apartament, 2–4-os. 253 GBP

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– depozyt płatny pierwszego dnia w studio/apartamencie 300 GBP

Dodatkowe opcje:
– transfer z lotniska w 1 stronę w godz 06.00-22.00 (1-3 osoby na ten sam adres): 
 Heathrow 95 GBP, Gatwick 115 GBP, Stansted/Luton 140 GBP
– specjalna dieta  
  30 GBP/tydz.

Opłata zawiera
 Nauka  

Family Junior Course (dziecko): 20* lekcji w tygodniu w godz. 09:00–13:00
Family Adult Course (rodzic): 20* lekcji w tygodniu w godz. 09:00–12:45
Każda lekcja trwa 50 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: Family Junior: 12–15, 
Family Adult: 8–10 w lato, 8–14 poza sezonem
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu
* 26.03, 03.04 – 16 lekcji w tyg. z uwagi na święto w poniedziałek

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

 Nadzór rezydenta: 01.07–18.08.2018

Frances King – renomowana szkoła, od wielu  lat organizuje kursy językowe dla ob-
cokrajowców z całego świata. Posiada rekomendację British Council, Quality English, 
EnglishUK, ILAC, organizacji czuwających nad standardem usług świadczonych przez 
szkoły językowe. Wyróżnia się wysokim poziomem nauczania oraz dobrym standardem 
zakwaterowania. Zajęcia dla osób dorosłych i dzieci prowadzone są na wszystkich pozio-
mach, od początkującego do zaawansowanego przez wykwalifi kowaną kadrę szkolną.

Londyn –  szkoła Frances King posiada kilka ośrodków zlokalizowanych w  centrum 
miasta, w dzielnicach Kensington, Belgravia oraz Marylebone. Wszystkie centra poło-
żone są w niewielkiej odległości od siebie i są odpowiednio wyposażone. Znajdują się 
w 1 strefi e komunikacyjnej Londynu, w pobliżu stacji metra oraz atrakcji turystycznych.
W okresie wakacji letnich program dla rodzin odbywa się w  ekskluzywnej dzielni-
cy Belgravia – szkoła posiada dwa budynki położone w pobliżu stacji metra Victoria 
i Hyde Park Corner. Pałac Buckingham, Hyde Park, Westminster oraz gmach Parlamentu 
i Big Ben, są w odległości krótkiego spaceru od szkoły. Na terenie szkoły mieści się 20 sal 
lekcyjnych, większość z tablicami interaktywnymi, laboratorium komputerowe, inter-
net bezprzewodowy oraz pokój rekreacyjny z małą kawiarenką. Podczas nauki główny 
nacisk kładziony jest się na komunikację w języku angielskim, słownictwo potoczne, 
idiomy i gramatykę. Pomysłowe prowadzenie zajęć zachęca do aktywnej komunikacji 
i szybkiego uczenia się. Rodzice mogą umówić się na spotkanie z nauczycielem aby 
omówić postępy swojego dziecka w trakcie kursu.
Lekcje dla osób dorosłych odbywają się w oddzielnym budynku, położonym około 
10 minut spacerem od centrum nauczania dla dzieci.

Dzieci muszą być doprowadzone do szkoły każdego dnia rano i zabierane przez opie-
kuna po zajęciach.
Szkoła 2–3 razy w  tygodniu organizuje specjalny program zajęć rekreacyjnych dla 
rodzin w godzinach popołudniowych.

Szkoła proponuje kilka wariantów zakwaterowania:
– starannie dobrane rodziny standard, dojazd do szkoły zajmuje około 30–50 minut; 
rodziny premium, wyższy standard wyposażenia oraz położenie w dogodnej lokaliza-
cji – w 2, 3 strefi e komunikacyjnej miasta, dojazd do szkoły zajmuje około 20–45 minut, 
możliwość dopłaty do prywatnej łazienki.
– Chelsea Cloisters – atrakcyjnie zaprojektowane apartamenty typu studio (dla 2 osób) 
oraz 1 pokojowe apartamenty (dla 2–3 osób) z prywatną kuchnią, łazienką, TV, Wi-Fi 
(płatne około 40 GBP za miesiąc). Chelsea Cloisters znajduje się w dzielnicy Chelsea, 
jednej z londyńskich najbardziej tętniących życiem, w pobliżu sklepów, restauracji, słyn-
nych muzeów i parków. Chelsea Cloisters położony jest 15 minut spacerem od szkoły 
w Kensington oraz 20 minut jazdy od ośrodka Belgravia.
– Citadines –  stylowe studio dla 2 osób lub apartamenty dla maksymalnie 4 osób 
z salonem z wyposażonym aneksem kuchennym, jedną sypialnią, łazienką, TV i WiFi. 
Citadines znajduje się w samym sercu modnej dzielnicy Kensington, w pobliżu sklepów, 
restauracji, Hyde Park, Kensington Palace i słynnych muzeów. Położone są odległości 
krótkiego spaceru do szkoły w Kensington i 15 minut metrem od szkoły Belgravia.
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Język angielski: 
kursy dla starszej młodzieży 
i dorosłych
Wybrane oferty w renomowanych szkołach językowych dla osób: powyżej 16 lat, powyżej 
18 lat, powyżej 30 lat oraz dla seniorów

Nauka na wszystkich poziomach zaawansowania od podstawowego do zaawansowanego, test 
odbywa się zazwyczaj pierwszego dnia w szkole, ewentualnie on-line przed wyjazdem

Duży wybór destynacji:

  Angielski na Malcie

  Angielski w Wielkiej Brytanii

  Angielski w Irlandii

  Angielski w Kanadzie

  Angielski w Stanach Zjednoczonych

  Angielski w Australii

  Angielski, niemiecki, francuski, holenderski w Belgii

Uczestnik kursu dokonuje wyboru wariantu zakwaterowania, zależnie od oferty szkoły: starannie 
dobrane rodziny goszczące, akademiki, student house, apartamenty

Szkoły organizują ciekawe zajęcia pozalekcyjne oraz wycieczki, opłaty pobierane bezpośrednio 
w szkole, zależnie od zainteresowań i preferencji uczestników

W sezonie letnim oferujemy wyjazdy lotnicze i autokarowe pod nadzorem pilota ATAS, 
szczegóły transportu na stronie 2
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ANGIELSKI: KURSY DLA STARSZEJ MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

MALTAMALTA
ST. JULIANSST. JULIANS

KMA-03/18

Biznes, 

Grupa wiekowa 

16+ lub 30+, 

Club 50+, 

Mini Group

Wiek: Kurs standardowy, intensywny, Mini Group, English for Work – od 16 lat
(w terminie 16.06–26.08.2018 dla osób od 18 lat)
Kurs standardowy, intensywny, English for Work – dla osób od 30 lat
Kurs Club 50+ – dla osób od 50 lat
Terminy: Standardowy, Intensywny, Mini Group, Business Mini Group: w każdy ponie-
działek; Club 50+: 07.05–18.05.2018, 24.09–05.10.2018
Zakwaterowanie: sobota–sobota
Przedpłata: 2000 PLN
Cena 

STANDARDOWY INTENSYWNY 
MINI GROUP English 

for Work
CLUB 

50+ 20 lekcji 30 lekcji
1 tydzień 285 EUR 385 EUR 425 EUR 505 EUR 385 EUR —
2 tygodnie 495 EUR 695 EUR 775 EUR 935 EUR 695 EUR 975 EUR
3 tygodnie 705 EUR 1005 EUR 1125 EUR 1365 EUR 1005 EUR — 
4 tygodnie 915 EUR 1315 EUR 1475 EUR 1795 EUR 1315 EUR —
ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień /za osobę
Rodzina od 16 lat Pokój 2-os. Pokój 1-os.
Standard, HB 190 EUR 245 EUR
Apartament od 18 lat Pokój 2-os. bez wyżywienia Pokój 1-os. bez wyżywienia
Standard Shared 170 EUR 270 EUR
Comfort Shared 185 EUR 285 EUR
Hotel, śniadanie od 18 lat Pokój 2-os. z łazienką# Pokój 1-os. z łazienką
Hotel Plevna 3* Cena do potwierdzenia Cena do potwierdzenia
Hotel Golden Tulip Vivaldi 4* Cena do potwierdzenia Cena do potwierdzenia
# pokój 2-os. w hotelu dostępny jest dla 2 osób przyjeżdżających razem | * ceny za hotel mogą ulec zmianie

Dopłaty:
–  pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
–  transport grupowy ATAS (sezonowy): pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1490 PLN

–  dopłata sezonowa w terminie od 16.06-30.09.2018: 
 Kurs językowy 20 EUR/tydz.
 Rodzina goszcząca, pokój:  2-os. 45 EUR/tydz. 1-os. 100 EUR/tydz.
 Apartament, pokój:  2-os. 65 EUR/tydz.  1-os. 115 EUR/tydz.
–  podatek ECO dla osób od 18 lat (jednorazowy) 5 EUR

Dodatkowe opcje:
–  transfer z/na lotnisko przy zakupie kursu językowego bez zakwaterowania 50 EUR
–  specjalna dieta 45 EUR/tydz.

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Standardowy, Mini Group, Business Mini Group, Club 50+: 20 lekcji w tygodniu
Kurs Intensywny, Mini Group: 30 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w godzinach rannych lub popołudniowych, w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: Standardowy i Intensywny 16+/30+: 10–12;
Mini Group, Business Mini Group, Club 50+: 6
Książka i szkolne materiały do nauki, EC Online
Test kwalifi kacyjny online, certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

 Zajęcia pozalekcyjne
Welcome activity, w  okresie letnim wstęp do Beach Club – na prywatną plażę 
z basenem (z wyłączeniem niedziel i świąt), zajęcia towarzyskie (np. wieczory karaoke).
Kurs Club 50+: pełen program zajęć towarzyskich oraz wycieczek.

 Transfer
Transfer z/na lotnisko (przy zakupie kursu z zakwaterowaniem)

 Nadzór rezydenta: 23.06–25.08.2018

EC – renomowana szkoła, od 1991 roku organizuje kursy językowe dla obcokrajowców 
z całego świata. Posiada rekomendację Maltańskiego Ministerstwa Edukacji oraz zrze-
szona jest w FELTOM, organizacji czuwającej nad standardem usług świadczonych przez 
szkoły językowe na Malcie.

St. Julians – turystyczna stolica śródziemnomorskiej Malty. Nowoczesny ośrodek naucza-
nia zlokalizowany jest w centrum, zajmuje dwa przestronne budynki położone naprzeciwko 
siebie, w których znajduje się 51 nowocześnie wyposażonych i klimatyzowanych sal lekcyj-
nych. Kursanci mogą bezpłatnie korzystać z biblioteki, laboratorium językowego z TV oraz 
kafejki internetowej (56 stanowisk) z dostępem do internetu, jak również strefy WiFi. Oba 
budynki posiadają na dachu tarasy widokowe oraz kawiarenki, w których studenci relaksu-
ją się pomiędzy lekcjami. Studenci mogą również korzystać z pobliskiego EC Beach Club.
Kurs Standardowy i Intensywny 16+ – szkoła EC oferuje kurs General English dla osób 
powyżej 16 lat, w sezonie letnim minimalny wiek uczestników to 18 lat.
Kurs Standardowy i Intensywny 30+ – program obejmuje tematykę General English 
w wymiarze 20 lub 30 lekcji tygodniowo. Kurs jest przygotowany specjalnie dla osób doj-
rzałych powyżej 30 lat, którzy pragną uczyć się języka z osobami w zbliżonym wieku.
Kurs Mini Group – nauka języka odbywa w kameralnej atmosferze, w klasie gdzie jest 
zaledwie 6 uczestników, co zwiększa dynamikę zajęć i pozwala spędzić więcej czasu 
w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. Twoje szczególne potrzeby będą identyfi -
kowane, monitorowane i spełnione. Program ten pozwala na bardziej spersonalizowaną 
naukę, uwzględniająca potrzeby każdego uczestnika.
Kurs English for Work – zawiera tygodniowo 20 lekcji General English plus 10 lekcji 
o tematyce biznesowej np. negocjacje, spotkania, prezentacje, zawieranie kontraktów, 
techniki rozmów telefonicznych.

Kurs Club 50+ –  przygotowany dla osób powyżej 50 roku życia, stwarza doskonałą 
okazję do nauki i zwiedzania w międzynarodowym towarzystwie. Nauka języka odbywa 
się w grupach 6-osobowych na różnych poziomach od podstawowego do zaawanso-
wanego. Po zajęciach lekcyjnych organizowany jest ciekawy program rekreacyjny np.: 
wycieczka z przewodnikiem do Valletty, rejs statkiem, wycieczka do Mdiny, wycieczka na 
wyspę Gozo, zwiedzanie Tarxien Temples, Ghar Dalam, Blue Grotto, impreza pożegnalna. 

Szkoła EC proponuje kilka wariantów zakwaterowania:
– Rodziny goszczące, starannie dobrane, oddalone od szkoły o około 10–30 minut jazdy 
autobusem. Oferują pokoje 1- i 2-osobowe, łazienka dzielona jest z pozostałymi domow-
nikami.
– Apartamenty: Standard Shared Apartments i  Comfort Shared Apartments 
usytuowane około 5–30 minut pieszo od szkoły. Dostępne są pokoje 1 lub 2-osobowe 
(klimatyzacja dodatkowo płatna około 5 EUR/dzień.); apartament dzielony jest z innymi 
kursantami, posiada wyposażoną kuchnię, bezprzewodowy internet WiFi, wspólną ła-
zienkę. Zapewnione są ręczniki kąpielowe. Jest to idealne mieszkanie dla osób od 18 do 
29 lat.
– Hotel Plevna 3* położony 30 minut pieszo lub 15 minut jazdy autobusem od szkoły. 
Posiada: klimatyzowane pokoje z TV, telefonem, zestawem do parzenia kawy i herbaty, 
sejfem oraz restaurację i bar. 200 metrów od hotelu znajduje się beach club z basenami, 
otwarty od kwietnia do października.
– Hotel Golden Tulip Vivaldi 4* położony kilka minut spacerem od szkoły. Posiada 
pokoje klimatyzowane z minibarem, TV, suszarką, dostępem do fax-u/PC oraz telefonem. 
Hotel wyposażony jest w 3 restauracje, 2 baseny (odkryty i podgrzewany kryty).
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MALTAMALTA
VALLETTAVALLETTA

Angielski 

w stolicy 

Malty

Kurs

dla seniorów 

Golden Age

Wiek: kurs standardowy i intensywny: od 18 lat
kurs Golden Age: od 50 lat
Terminy: kurs standardowy i intensywny w każdy poniedziałek
kurs Golden Age: 11.03–24.03, 15.04–28.04, 20.05-02.06, 23.09–06.10, 21.10-03.11.2018
Zakwaterowanie: sobota–sobota (niedziela–sobota kurs Golden Age)
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 STANDARDOWY INTENSYWNY GOLDEN AGE

po sezonie 23.06–02.09 po sezonie 23.06–02.09 
1 tydzień 160 EUR 200 EUR 235 EUR 275 EUR —
2 tygodnie 320 EUR 400 EUR 470 EUR 550 EUR 1315 EUR* 
3 tygodnie 480 EUR 600 EUR 705 EUR 825 EUR —
4 tygodnie 640 EUR  800 EUR 940 EUR 1100 EUR —
* cena zawiera opłatę za kurs, zakwaterowanie, zajęcia pozalekcyjne, transfer

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
Rodzina, HB po sezonie 23.06–02.09
Pokój 2-os. 170 EUR 210 EUR
pokój 1-os. 210 EUR 320 EUR

Apartament, bez wyżywienia po sezonie 23.06–02.09
pokój 2-os. 150 EUR 225 EUR
pokój 1-os. 220 EUR 295 EUR
Studio apartament, maks. 2-os.** 345 EUR 420 EUR
Sole Use apartament, maks. 3-os.** 575 EUR 840 EUR
** Cena za Studio, Sole Use apartament, dla osób podróżujących razem

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– transport grupowy ATAS (sezonowy): pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1490 PLN
– transfer z lotniska w 1 stronę (obowiązkowy przy zakwaterowaniu w apartamencie) 20 EUR
– materiały do nauki 35 EUR
– podatek ECO płatny w szkole 5 EUR
– depozyt płatny w dniu przyjazdu do apartamentu 100 EUR

Dodatkowe opcje:
– pokój z łazienką 60 EUR/tydz.
– specjalna dieta u rodziny 50 EUR/tydz.

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy i Golden Age: 20 lekcji w tygodniu
Kurs intensywny: 30 lekcji w tygodniu (20 lekcji General English + 10 lekcji skoncen-
trowanych na rozwijaniu płynności wymowy)
W okresie wakacji zajęcia mogą odbywać się w godzinach rannych i popołudniowych
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 9
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Standardowy i intensywny: wg wybranej opcji.
Golden Age: rodzina, pokój 1-os., śniadania i obiadokolacje lub apartament, pokój 
1-os. bez wyżywienia.

 Zajęcia pozalekcyjne
Standardowy i intensywny: welcome party.
Golden Age: pakiet zajęć towarzyskich oraz wycieczek, np.: zwiedzanie Valletty, rejs 
do Blue Grotto, pokaz audio-wizualny Malta Experience, zwiedzanie Gozo, antyczna 
Mdina, wycieczka po 3 średniowiecznych miastach, pożegnalny obiad.

 Transfer
Golden Age: z/na lotnisko

 Nadzór rezydenta: 23.06–25.08.2018

Easy School of Languages, prywatna, uznana szkoła językowa zlokalizowana jest 
w  stolicy Malty. Posiada akredytację FELTOM, która stanowi gwarancję wysokiego 
poziomu nauczania.

Valletta – przepiękne miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Kursy dla osób dorosłych prowadzone są w szkole położonej w centrum miasta. Główny 
budynek szkolny to idealne połączenie zabytkowej kamienicy z nowoczesną perspekty-
wą. W niedawno odnowionym budynku znajduje się 15 nowoczesnych, klimatyzowanych 
sal, wyposażonych w tablice interaktywne. Kursanci mają dostęp do sali egzaminacyjnej, 
a także sali komputerowej z dostępem do internetu. Bezpłatny internet bezprzewodo-
wy jest dostępny w całym budynku. Szkoła zapewnia naukę w małych, maksymalnie 
9-osobowych klasach, aby każdy uczestnik mógł aktywnie uczestniczyć w zajęciach 
i korzystać z indywidualnego podejścia wykwalifi kowanych i doświadczonych nauczy-
cieli. W przerwie między wykładami uczniowie mogą zrelaksować się w nowoczesnym 
i przestronnym salonie kawowym lub spędzić wolny czas na tarasie słonecznym ciesząc 
się zapierającym dech w  piersiach widokiem na Grand Harbour Valletta. W  okresie 
wakacji zajęcia lekcyjne mogą odbywać się również w sąsiednim budynku szkolnym.

Szkoła oferuje następujące warianty zakwaterowania:
– rodziny goszczące – starannie dobrane, oddalone od szkoły w odległości spacerowej 
lub krótkiej podróży autobusem.

– apartamenty – nowocześnie urządzone mieszkania, składają się z 2–3 pokoi 1 lub 
2-osobowych. Do wspólnego użytku mieszkańców pozostaje w  pełni wyposażona 
kuchnia, salon z TV oraz łazienka. Studio apartament – mieszkanie, w skład którego 
wchodzi sypialnia z podwójnym łóżkiem, salon, w pełni wyposażony aneks kuchenny, 
łazienka. Położone są około 10 minut spacerem od szkoły. Studio może być oferowane 
dla 1 lub 2 osób podróżujących razem. Sole Use apartament – mieszkanie dla maksy-
malnie 3-osób podróżujących razem, w skład którego wchodzą sypialnie, salon, w pełni 
wyposażony aneks kuchenny i łazienka.
We wszystkich apartamentach jest zapewniona pościel oraz ręczniki (plażowy należy 
mieć własny). Mieszkańcy mają bezpłatny dostęp do internetu WiFi. Apartamenty sprzą-
tane są raz w tygodniu, posiadają klimatyzację. Większość apartamentów położonych 
jest w centrum miejscowości Sliema, w pobliżu nadmorskiej promenady lub w miejsco-
wościach Msida czy Gzira. Dojazd do szkoły zajmuje 15-30 minut.

Po zajęciach lekcyjnych organizowany jest bogaty program dodatkowo płatnych zajęć 
pozalekcyjnych oraz wycieczek, np. maltańska noc z kolacją, wyspa Comino, Blue Grotto, 
wyspa Gozo, Mdina.

Szkoła prowadzi również kursy metodologiczne dla nauczycieli, dofi nansowywane z Unii 
Europejskiej – Program Erasmus+, a także kursy biznesowe, oraz egzaminacyjne IELTS, 
FCE i CAE.

KMA-05/V/18
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MALTAMALTA
PEMBROKEPEMBROKE

Piękny 

kampus 

z basenem 

w urokliwym 

Pembroke

Wiek: od 18 lat
Terminy: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: sobota – sobota – pakiet lotniczy
niedziela–sobota – przelot indywidualny
Przedpłata: 2000 PLN

Cena
Jednorazowa opłata rejestracyjna: 270 PLN 

STANDARDOWY INTENSYWNY BIZNESOWY
1 tydzień  745 PLN 1060 PLN 1825 PLN
Kolejny tydzień 745 PLN 1060 PLN 1825 PLN

ZAKWATEROWANIE: Jednorazowa opłata rezerwacyjna: 360 PLN
Cena od osoby za tydzień do 07.03

od 30.09
18.03–16.06
26.08–29.09

17.06–25.08

Rodzina pokój 2-os. HB  925 PLN 1150 PLN 1375 PLN
Rodzina pokój 1-os. HB 1195 PLN 1420 PLN 1645 PLN
Apartament standardowy pokój 2-os. 520 PLN 745 PLN 970 PLN
Apartament standardowy pokój 1-os. 1015 PLN 1240 PLN 1465 PLN
Apartament komfortowy pokój 2-os. 970 PLN 1195 PLN 1420 PLN
Apartament komfortowy pokój 1-os. 1465 PLN 1690 PLN 1915 PLN
Wyżywienie w apartamentach B&B 180 PLN HB 565 PLN FB 880 PLN
Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– transport grupowy ATAS (sezonowy): pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1490 PLN
– przy wyborze pakietu lotniczego obowiązkowy 1 dodatkowy nocleg:
 rodzina:  pok. 2-os. 275 PLN  pok. 1-os. 329 PLN
 apartament standard (bez wyżywienia):  pok. 2-os. 194 PLN pok.1-os. 293 PLN 
 apartament komfort (bez wyżywienia):  pok. 2-os. 284 PLN  pok. 1-os. 383 PLN
– wyżywienie w apartamencie przy dodatkowym noclegu:
  B&B 36 PLN  HB 113 PLN FB 176 PLN
– transfer z/na lotnisko  180 PLN 
– depozyt płatny pierwszego dnia w apartamencie, u rodziny 50 EUR
– podatek ECO płatny w szkole 5 EUR
– wypożyczenie podręcznika 6,50 EUR/tydzień, 26 EUR depozyt

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 20 lekcji w tygodniu 
Kurs intensywny: 30 lekcji w tygodniu
Kurs biznesowy: 20 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 10; kurs biznesowy: 6
Test kwalifi kacyjny online
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

 Zajęcia pozalekcyjne
Przyjęcie powitalne oraz pakiet zajęć pozalekcyjnych na terenie kampusu

 Nadzór rezydenta: 23.06–25.08.2018

Sprachcaff e Languages Plus już ponad 30  lat organizuje kursy językowe dla ob-
cokrajowców. Jest międzynarodową organizacją posiadającą ponad 40 ośrodków 
nauczania w wielu krajach. Zrzeszona jest w FIYTO oraz ALTO oraz posiada akredy-
tację FELTOM.

Malta – szkoła Sprachcaff e mieści się w miejscowości Pembroke oddalonej 10 minut 
spacerem od St. Julian's. Imponujący budynek szkoły pochodzi z 1930 roku, a sama 
szkoła istnieje od 1992 roku, i jest jednym z najpiękniejszych na całej Malcie – używany 
był jako siedziba wojsk brytyjskich. Na terenie szkoły znajduje się ogromny odkryty 
basen i piękny ogród, który stwarza przyjemną atmosferę do nauki angielskiego i od-
poczynku po zajęciach. Wspaniała lokalizacja szkoły pozwala cieszyć się wszystkimi 
atrakcjami miasta. Na terenie kampusu znajdują się: 23 klimatyzowane sale lekcyjne 
wewnątrz budynku oraz 6 na zewnątrz, apartamenty, bar, restauracja, sala dysko-
tekowa, biblioteka, pokój do nauki, boisko do siatkówki, dodatkowo płatna pralnia. 
Bezpłatne Wi-Fi dostępne w recepcji, restauracji i przy basenie.

Szkoła proponuje rożne warianty zakwaterowania: 
– rodziny goszczące, starannie dobrane, zlokalizowane około 20 minut spacerem od 
szkoły.
– apartamenty standardowe – położone na terenie kampusu (w lecie również poza 
kampusem, około 15 minut spacerem od szkoły). W  apartamencie mieszka około 
5–6 studentów w pokojach 1, 2-osobowych wyposażonych w wiatraki, do wspólnego 
użytku mieszkańców dostępna jest łazienka oraz wyposażona kuchnia. Sprzątanie za-
pewnione jest raz w tygodniu.
– apartamenty komfortowe –  klimatyzowane, przestronne mieszkania, zlokalizo-
wane na terenie kampusu. W apartamencie mieszka do 5 osób, dostępne są pokoje 
1, 2-osobowe o podwyższonym standardzie wyposażenia, do wspólnego użytku miesz-
kańców pozostaje łazienka oraz wyposażona kuchnia. Sprzątanie zapewnione jest dwa 
razy w tygodniu.

Po zajęciach szkoła przygotowuje bogaty program zajęć sportowych, kulturalnych, re-
kreacyjnych oraz wycieczek (płatne dodatkowo w szkole). Możliwość wykupienia kursu 
nurkowania wraz z pakietem 6 nurkowań w morzu z transferami w małych grupach 
(koszt 1170 PLN).

KMA-06/18+/18
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BOURNEMOUTHBOURNEMOUTH

Kurs FCE, CAE

Wiek: rodzina od 16 lat, akademik od 18 lat, Charminster 16–18 lat
Terminy: standardowy/intensywny: w każdy poniedziałek
FCE i CAE: 29.07 (4 tygodnie); egzamin FCE 23.08, 
CAE 24.08.2018
Zakwaterowanie: niedziela–sobota
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
STANDARDOWY INTENSYWNY FCE/CAE

2 tygodnie 635 GBP 727 GBP —
3 tygodnie 915 GBP 1053 GBP —
4 tygodnie 1195 GBP 1379 GBP 1379 GBP

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
Rodzina, od 16 lat po sezonie 17.06–12.08
Pokój 1-os., HB 147 GBP 175 GBP

Akademik Charminster po sezonie 01.07-04.08
Pokój 2-os. z łazienką, HB 190 GBP 215 GBP
Pokój 1-os. z łazienką, HB 295 GBP 335 GBP

Akademik King Beach po sezonie 01.07-04.08
Pokój 2-os. z łazienką, HB 190 GBP 215 GBP
Pokój 1-os. z łazienką, HB 295 GBP 335 GBP

Akademik St. Peters po sezonie 01.07-04.08
Pokój 2-os., bez wyżywienia 143 GBP 160 GBP
Pokój 1-os., bez wyżywienia 220 GBP 245 GBP

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– transport grupowy ATAS (sezonowy): pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1350 PLN
 + transfer z/do przystanku w centrum Bournemouth w terminie 24.06–25.08 450 PLN

– przy wyborze pakietu lotniczego obowiązkowy taxi transfer z przystanku 
 w Bournemouth do/z miejsca zakwaterowania 40 GBP
– depozyt płatny w dniu przyjazdu do akademika 150 GBP

Dodatkowe opcje:
–  opłata za egzamin FCE/CAE płatna w centrum egzaminacyjnym 
 (rezerwacji egzaminu uczestnik dokonuje indywidualnie)  około 170 GBP
– szkolny taxi transfer z lotniska (w 1 stronę):
 Heathrow 159 GBP, Gatwick 180 GBP, Stansted/Luton 221 GBP, Bournemouth 44 GBP
– późne zgłoszenie (mniej niż 10 dni) 20 GBP/tydz.
– dopłata za zmianę rezerwacji 20 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 20 lekcji w tygodniu
Kurs intensywny: 28 lekcji w tygodniu
Kurs FCA/CAE: 28 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 14
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

 Zajęcia pozalekcyjne
2 razy w tygodniu program zajęć sportowo-rekreacyjnych np. siatkówka, koszyków-
ka, piłka nożna, karaoke, dyskoteki, wieczory fi lmowe, quizy, bingo i inne.

 Nadzór rezydenta: 24.06–25.08.2018

Kings – renomowana organizacja edukacyjna, została założona w 1957 roku, posiada 
akredytację British Council oraz zrzeszona jest w EnglishUK. Posiada doskonałe centra 
nauczania zlokalizowane w  Wielkiej Brytanii: Bournemouth, Brighton, Londyn oraz 
Oxford jak również w USA: Boston, Los Angeles oraz Nowy Jork.

Bournemouth – szkoła położona jest w nadmorskiej lokalizacji i posiada 2 wspaniałe 
ośrodki nauczania.
Braidley Road – zajmuje dwa piękne, tradycyjne i przestronne budynki, położone za-
ledwie 10 minut spacerem od długiej piaszczystej plaży, pięknych ogrodów oraz od 
centrum miasta. Ośrodek dysponuje przestronnymi salami lekcyjnymi, w większości 
wyposażonymi w tablice interaktywne, multimedialnym laboratorium językowym, bi-
blioteką, restauracją, barem, patio, boiskiem do koszykówki i siatkówki.
St. Peters Quarter – zlokalizowany 15 minut pieszo od ośrodka Bradley Rd, położony 
jest w centrum miasta, 5 minut spacerem od plaży. Dysponuje 15 przestronnymi salami, 
z których 10 posiada tablice interaktywne, strefą relaksu dla studentów i centrum kom-
puterowym. Studenci mają bezpłatny dostęp do internetu oraz strefy Wi-Fi.

Szkoła oferuje rożne formy zakwaterowania:
– rodziny goszczące, starannie wyselekcjonowane przez szkołę, pokoje 1-osobowe, 
czas podróży do szkoły zajmuje do 30 minut komunikacją miejską. Raz w tygodniu 
rodziny zapewniają pranie odzieży.

– akademik Charminster, dedykowany dla osób w wieku 16–18 lat, zakwaterowanie 
w pokojach 1, 2-osobowych z łazienką. Do wspólnego użytku mieszkańców: pokój re-
kreacyjny z TV oraz DVD, strefa Wi-Fi, płatna pralnia, jadalnia z aneksem kuchennym. 
Oddalony 20 minut pieszo od ośrodka Braidley Road i 25 minut pieszo od ośrodka 
St. Peters Quarter.
– akademik Kings Beach, od 18 lat, zakwaterowanie w pokojach 1, 2-osobowych z ła-
zienką. Do wspólnego użytku mieszkańców: pokój rekreacyjny z TV oraz DVD, strefa 
Wi-Fi oraz płatna pralnia. Oddalony 20 minut pieszo od ośrodka Braidley Road i 10 minut 
od ośrodka St. Peters Quarter oraz 5 minut od pięknej plaży.
– akademik St.  Peters, od 18  lat, zakwaterowanie w  pokojach 1,  2-osobowych 
z łazienką. Do wspólnego użytku mieszkańców: w pełni wyposażona kuchnia, pokój re-
kreacyjny z TV oraz DVD, strefa Wi-Fi oraz płatna pralnia. Akademik mieści się na terenie 
budynku szkolnego.

Po zajęciach lekcyjnych szkoła organizuje bogaty program zajęć dodatkowych np. 
dyskoteki, zajęcia sportowe i wycieczki pozwalające poznać najważniejsze atrak-
cje Anglii np. Londyn, Oxford, Cambridge, Bath. Wycieczki płatne bezpośrednio 
w szkole.

Szkoła prowadzi również kursy specjalistyczne English Plus Business and Finance.

KAA-50/B/18
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BRIGHTONBRIGHTON

Wiek: Rodzina, akademik – od 16 lat* 
Britannia Study Hotel – od 18 lat
* osoby poniżej 18 lat muszą wykupić transfer szkolny z/na lotnisko

Terminy: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: niedziela–sobota
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
STANDARDOWY INTENSYWNY/BIZNESOWY* 

1 tydzień 390 GBP 480 GBP
2 tygodnie 645 GBP 825 GBP
3 tygodnie 900 GBP 1170 GBP
4 tygodnie 1155 GBP 1515 GBP
* wymagany poziom minimum średniozaawansowany

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień /za osobę
Rodzina, HB po sezonie 17.06–26.08
Pokój 2-os. 147 GBP 182 GBP
Pokój 1-os. 168 GBP 203 GBP
Britannia Study Hotel, bez wyżywienia po sezonie 17.06–26.08
Pokój 1-os. z łazienką 287 GBP 322 GBP
Akademik Voyager House, HB 12.08–10.09 17.06–11.08
Pokój 1-os. z łazienką 224 GBP 280 GBP

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– transport grupowy ATAS (sezonowy; szczegóły str. 2): 
 pakiet autokarowy 400 PLN* 
 pakiet lotniczy 1350 PLN
 + do pakietu lotniczego transfer z lotniska do/z centrum Brighton 
 w terminie 01.07–18.08  450 PLN* 
* taksówka z centrum Brighton do zakwaterowania we własnym zakresie, koszt ok. 20 GBP

– dieta specjalna 28 GBP/tydz.

Dodatkowe opcje:
– taxi transfer z lotniska (w 1 stronę): 
 Heathrow 145 GBP, Gatwick 90 GBP, Stansted/Luton 225 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 20 lekcji w tygodniu
Kurs intensywny: 28 lekcji w tygodniu
Kurs biznesowy: 20 lekcji General English + 8 lekcji z zakresu biznesu w tygodniu
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 13–15
Każda lekcja trwa 45 minut
Test kwalifi kacyjny online
Szkolne materiały do nauki oraz podręcznik
Certyfi kat ukończenia kursu
Dostęp do internetowej platformy: My Embassy English Student Dashboard

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

 Nadzór rezydenta: 01.07–18.08.2018
 

Embassy English –  renomowana szkoła, od 40  lat specjalizuje się w  organizowa-
niu kursów językowych dla obcokrajowców. Posiada akredytację British Council oraz 
zrzeszona jest w EnglishUK. Posiada wiele ośrodków nauczania języka angielskiego na 
całym świecie. Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wykwalifi kowaną i doświadczoną 
kadrę lektorską na wszystkich poziomach zaawansowania. Nauka odbywa się w towa-
rzystwie międzynarodowym, każdego roku do szkoły Embassy przybywają uczestnicy 
z ponad 50 krajów.

Brighton – to piękne, nadmorskie miasto. Nowoczesne centrum nauczania położo-
ne jest w samym centrum w pobliżu licznych sklepów, restauracji oraz nadmorskiej 
promenady i plaży. Stacja kolejowa położona jest około 10 minut spacerem od szkoły, 
dojazd pociągiem do Londynu zajmuje 50 minut. W centrum nauczania na terenie 
kampusu znajduje się 65 przestronnych, nowoczesnych sal lekcyjnych w większości 
wyposażonych w tablice interaktywne, 5 laboratoriów naukowych, 5 pracowni arty-
stycznych, ciemnia, biblioteka, czytelnia, mały sklep z książkami, bezpłatna kafejka 
internetowa wyposażona w 50 stanowisk komputerowych, restauracja, salon rekre-
acyjny z miejscami do odpoczynku oraz telewizorem plazmowym, sala wykładowa.

Szkoła proponuje zakwaterowanie:
– u starannie dobranych rodzin goszczących, czas dojazdu do szkoły zajmuje około 
45–60 minut, koszty dojazdów do szkoły pokrywa kursant, około 20 GBP tygodniowo.
– w akademiku Voyager House zlokalizowanym na terenie kampusu, dostępne są 
głównie pokoje 1-osobowe o wysokim standardzie z łazienkami oraz strefą Wi-Fi, ręcz-
niki zapewnione. Do dyspozycji mieszkańców: salon wypoczynkowy z  telewizorem 
plazmowym i DVD (na każdym piętrze), płatna pralnia. Posiłki wydawane są w szkolnej 
restauracji. 
– Britannia Study Hotel oferuje ultranowoczesny styl, pokoje posiadają podwójne 
łóżka do pojedynczego wykorzystania. Wszystkie pokoje posiadają drewniane podłogi 
oraz wyposażone są w łazienkę. Urządzenia wspólne dla uczestników hotelu obejmują: 
bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu (Wi-Fi), w pełni wyposażoną kuchnię na 
każdym piętrze i salon z sofami, szeroki ekran TV, pralnię na monety, kawiarnię, 24h recep-
cję. Hotel położony jest około 25 minut pieszo lub 10 minut podroży autobusem od szkoły.

Po lekcjach szkoła organizuje bogaty program bezpłatnych zajęć rekreacyjnych np. 
wieczorki fi lmowe, piłkę nożną, tenis stołowy oraz płatnych np. kręgle, joga, aerobik, 
wyjścia do klubów. W weekendy, szkoła organizuje dodatkowo płatne wycieczki cało-
dniowe, np. Oxford, Cambridge, Brighton, Bath, Salisbury & Stonehenge.
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Wiek: rodzina od 16 lat* 
akademik od 18 lat
* osoby poniżej 18 lat – muszą zarezerwować pokój u rodziny oraz transfer szkolny z/na lotnisko

Terminy: Standardowy, intensywny, IELTS: w każdy poniedziałek
Kurs FCE 4 tyg: 30.07–24.08.18 i CAE 4 tyg: 30.07–24.08.18
(Egzaminy: FCE 23.08, CAE 24.08.2018, natomiast terminy egzaminów IELTS publiko-
wane są na stronie: www.ielts.org)
Zakwaterowanie: niedziela–sobota
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 STANDARDOWY INTENSYWNY/FCE, CAE, IELTS* 
1 tydzień 360 GBP 435 GBP
2 tygodnie 640 GBP 790 GBP
3 tygodnie 920 GBP 1145 GBP
4 tygodnie 1200 GBP 1500 GBP
* kurs FCE, CAE, IELTS – kurs 4 tygodniowy

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
Rodzina, HB Akademik, bez wyżywienia

pokój 1-os. 190 GBP —
Seafront, pokój 1-os. z łazienką — 275 GBP
Mitre House, pokój 1-os. z łazienką — 285 GBP
Standard Summer Residence, pokój 1-os. z łazienką — 285 GBP

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– transport grupowy ATAS (sezonowy; szczegóły str. 2): 
 pakiet autokarowy do centrum Brighton 400 PLN
 pakiet lotniczy  1350 PLN 
 + do pakietu lotniczego transfer z lotniska do/z centrum Brighton 
 w terminie 01.07–18.08  450 PLN* 
* taksówka z centrum Brighton do zakwaterowania we własnym zakresie, koszt ok. 20 GBP

– sezonowa w terminie 16.06–15.09.2018  
 kurs językowy 15 GBP/tydz.
 rodzina goszcząca 25 GBP/tydz.
 akademiki:  
 Seafront  10 GBP/tydz.
 Mitre House 15 GBP/tydz.
– depozyt płatny w dniu przyjazdu do akademika 150 GBP

Dodatkowe opcje:
– transfer szkolny z lotniska (w 1 stronę): 
 Heathrow 145 GBP, Gatwick 95 GBP, Luton/Stansted 230 GBP
– opłata za egzamin FCE/CAE/IELTS płatna w centrum egzaminacyjnym (rezerwacji
 egzaminu uczestnik dokonuje indywidualnie) FCE, CAE ok. 160 GBP, IELTS ok.170 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 20 lekcji w tygodniu
Kurs intensywny, FCE, CAE, IELTS: 30 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Maksymalna liczba osób w grupie: 15
Nauka w grupach międzynarodowych
Książka i materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny online
Certyfi kat ukończenia kursu
EC Online
Welcome activity

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

 Nadzór rezydenta: 01.07–18.08.2018

EC – renomowana szkoła, która od wielu  lat specjalizuje się w  organizacji kursów 
językowych dla obcokrajowców. Nowoczesne ośrodki nauczania szkoły EC zlokalizo-
wane są w Wielkiej Brytanii, RPA, USA, Kanadzie oraz na Malcie. Posiada rekomendację 
British Council oraz zrzeszona jest w EnglishUK. Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez 
wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę lektorską, w międzynarodowych klasach, na 
wszystkich poziomach zaawansowania.

Brighton – piękny i znany kurort nadmorski, położony nad kanałem La Manche.
Nowocześnie wyposażony budynek szkoły EC zlokalizowany w uroczej, nadmorskiej 
lokalizacji, zaledwie kilka minut spacerem od słynnego molo, Royal Pavilion oraz słyn-
nych The Lanes. Na terenie szkoły znajdują się: 31 przestronnych, klimatyzowanych klas 
z tablicami interaktywnymi, laboratorium językowe, 2 pokoje komputerowe z 30 stano-
wiskami i bezpłatną strefą Wi-Fi, 4 pokoje rekreacyjne, po 1 na każdym piętrze, biblioteka. 
W jednym terminie na terenie szkoły mogą przebywać maksymalnie 386 osoby.

Szkoła oferuje różne warianty zakwaterowania:
– Rodziny goszczące – pokoje 1-osobowe, z łazienką do wspólnego użytku z miesz-
kańcami domu. Rodziny zlokalizowane są w różnych rejonach miasta, czas dojazdu do 
szkoły zajmuje około 30–45 minut komunikacją miejską. Mieszkanie u rodziny goszczą-
cej pozwala na poznanie brytyjskiej kultury oraz umożliwia codzienne praktykowanie 
angielskiego w różnych sytuacjach.

– Comfort Residence Seafront i Superior Residence Mitre House – akademiki znaj-
dują się w samym centrum Brighton, w odległości krótkiego spaceru od plaży, oraz 
umożliwiają łatwy dostęp do najważniejszych atrakcji Brighton. Seafront położony 
jest 5 minut, a Mitre House 15 minut spacerem od szkoły. Akademiki oferują pokoje 
1-osobowe z  łazienkami. Wi-Fi jest dostępne w  obu budynkach. Uczestnicy mają 
do wykorzystania wspólną przestrzeń: salon z TV i wyposażoną kuchnię. Kawiarnia 
w budynku Mitre House serwuje gorące/zimne przekąski i napoje od 08:00 do 20:00. 
Pościel i ręczniki są zapewnione. Pralnia z pralkami i suszarkami na monety jest dostęp-
na na parterze, koszt to ok. 2,80 GBP za pranie.
– Standard Summer Residence – dostępny w terminie 30.06–25.08. Akademik po-
łożony jest około 12 minut spacerem od szkoły oraz 10 minut spacerem od morza. 
Oferuje zakwaterowanie w  pokojach 1-osobowych z  łazienkami, pogrupowanych 
w pięcioosobowe apartamenty, ze wspólną przestrzenią: salonem oraz wyposażoną 
kuchnią. Wszystkie pokoje są wykończone w wysokim standardzie. Na terenie akade-
mika jest dostęp do bezprzewodowego internetu Wi-Fi.

Szkoła EC proponuje również inne kursy jak: English for Work, English in the City, One-
-to-One. Po lekcjach proponuje ciekawy program zajęć rekreacyjnych, bilety wstępów 
do zwiedzanych obiektów oraz wycieczki płatne są bezpośrednio w szkole.
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Wiek: od 18 lat
Terminy: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: 
niedziela–sobota: pakiet lotniczy, pakiet autokarowy, transport własny (rodzina)
niedziela–piątek: transport własny (Club Residence)
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
Jednorazowa opłata rejestracyjna: 250 PLN 

STANDARDOWY INTENSYWNY
1 tydzień 850 PLN 1200 PLN
Kolejny tydzień 850 PLN 1200 PLN

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień 
Jednorazowa opłata rezerwacyjna: 350 PLN

do 17.03
od 30.09

18.03–16.06 i
26.08–29.09

17.06–25.08

Rodzina pokój 2 os. HB 825 PLN 975 PLN 1175 PLN
Rodzina pokój 1 os. HB 1000 PLN 1150 PLN 1350 PLN
Club Residence pokój 2 os. 1150 PLN 1300 PLN 1500 PLN
Club Residence pokój 1 os. 2300 PLN 2450 PLN 2650 PLN
Wyżywienie w Club Residence B&B 275 PLN HB 650 PLN FB 1050 PLN

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– transport grupowy ATAS (sezonowy; szczegóły str. 2): 
 pakiet autokarowy  400 PLN* 
 pakiet lotniczy  1350 PLN
 + do pakietu lotniczego transfer z lotniska do/z centrum Brighton 
 w terminie 01.07–18.08  450 PLN* 
* taksówka z centrum Brighton/ autokaru do zakwaterowania we własnym zakresie, koszt około 20 GBP

– do pakietu lotniczego oraz pakietu autokarowego:
 Club residence pokój 2-os. – 1 dodatkowy nocleg 300 PLN
 Club residence pokój 1-os. – 1 dodatkowy nocleg 530 PLN
– wyżywienie w Club Residence przy dodatkowych noclegach:
 B&B: 11 PLN/ 1 nocleg
 HB: 26 PLN/ 1 nocleg
– wypożyczenie podręcznika   4 GBP/tydzień, 25 GBP depozyt

Dodatkowe opcje:
– szkolny taxi transfer z lotniska (w 1 stronę):
 Heathrow przylot 1000 PLN/ wylot 650 PLN, Gatwick przylot 325 PLN/ 
 wylot 225 PLN, Stansted/Luton przylot 1425 PLN/ wylot 925 PLN
 (plus 100 PLN za każdą godzinę oczekiwania)

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 20 lekcji w tygodniu
Kurs intensywny: 30 lekcji w tygodniu
Każda lekcja po 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 12
Test kwalifi kacyjny online
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

 Nadzór rezydenta: 01.07–18.08.2018

SPRACHCAFFE Languages Plus już ponad 30 lat organizuje kursy językowe dla ob-
cokrajowców. Jest międzynarodową organizacją posiadającą ponad 40 ośrodków 
językowych w wielu krajach. Zrzeszona jest w FIYTO oraz ALTO jak również posiada 
akredytację British Council.

Brighton – ośrodek nauczania szkoły Sprachcaff e mieści się w stylowym edwardiań-
skim budynku. Szkoła położona jest blisko plaży i historycznego centrum miasta. 
Od Wieży i360 i centrum handlowego Churchill Square dzieli ją tylko kilkuminuto-
wy spacer. Dzięki temu, kursanci mogą korzystać z rozmaitych atrakcji oferowanych 
przez Brighton. Do dyspozycji studentów pozostają: 5 sal lekcyjnych, 2 sale do lekcji 
indywidualnych, pracownia językowa, centrum multimedialne z  bezpłatnym do-
stępem do internetu, pokój wypoczynkowy, biblioteka, wyposażona kuchnia oraz 
przestronny ogród.

Szkoła proponuje zakwaterowanie u rodzin goszczących, oddalonych od szkoły około 
30 minut (w wyjątkowych sytuacjach do 60 minut) jazdy komunikacją miejską lub 

w akademiku Club Residence położonym przy nadmorskiej promenadzie, oddalo-
nym 15 minut spacerem od szkoły. Oferuje pokoje 1, 2-osobowe o wysokim standardzie 
z  łazienkami, aneksem kuchennym, TV, bezpłatnym WiFi, sprzątane raz w tygodniu. 
Ręczniki są zapewnione. Na terenie Club Residence znajdują się: restauracja, pub oraz 
recepcja czynna 24h. 

Każdego dnia szkoła organizuje pozalekcyjne zajęcia sportowe i rekreacyjne np. kręgle, 
karaoke, paintball, noc fi lmowa, „5 o'clock”, tradycyjna kuchnia angielska, kino, wyjścia 
do pubu lub restauracji. Szkoła organizuje również interesujące wycieczki w weekendy 
np. Windsor, Bournemouth, Muzeum Hove, Muzeum Historii Naturalnej, Cambridge, 
Bath, Stonehenge, Katedra w Salisbury, Zamek Leeds, Canterbury, płatne bezpośrednio 
w szkole.

Poza kursami General English szkoła Sprachcaff e oferuje kursy: indywidualne 1:1 z na-
uczycielem, Business English, kursy egzaminacyjne przygotowujące do certyfi katów 
FCE, CAE, IELTS.
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Kurs IELTS

Wiek: rodzina: od 16 lat* 
akademik: od 18 lat
* osoby poniżej 18 lat muszą wykupić pobyt u rodziny, transfer szkolny z/na lotnisko

Terminy: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: niedziela–sobota
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 STANDARDOWY INTENSYWNY/IELTS* 
1 tydzień 390 GBP 480 GBP
2 tygodnie 645 GBP  825 GBP
3 tygodnie 900 GBP 1170 GBP
4 tygodnie 1155 GBP 1515 GBP
* wymagany poziom średniozaawansowany

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
Rodzina, od 16 lat po sezonie 17.06–26.08
Pokój 2-os., HB 161 GBP 196 GBP
Pokój 1-os., HB 182 GBP 217 GBP

Akademik Study Inn, od 18 lat
Pokój 1-os. z łazienką, bez wyżywienia 266 GBP

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– transport grupowy ATAS (sezonowy): pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1350 PLN
 + transfer do/z centrum Cambridge w terminie 24.06–04.08.18 450 PLN
– przy wyborze pakietu lotniczego obowiązkowy taxi transfer 
 z centrum Cambridge do/z miejsca zakwaterowania za dopłatą  40 GBP
– dieta specjalna 28 GBP/tydz.
– depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku  250 GBP

Dodatkowe opcje:
–  opłata za egzamin IELTS (płatna w centrum egzaminacyjnym; rezerwacji egzaminu 

uczestnik dokonuje indywidualnie, rejestracja on-line, terminy egzaminów IELTS pu-
blikowane są na stronie www.ielts.org)   około 170 GBP

– szkolny taxi transfer z lotniska (w 1 stronę):
 Heathrow 170 GBP, Gatwick 195 GBP, Stansted/ Luton 100 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 20 lekcji w tygodniu
Kurs intensywny: 28 lekcji w tygodniu
Kurs IELTS: 20 lekcji General English + 8 lekcji przygotowujących do egzaminu 
w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 13–15
Szkolne materiały do nauki oraz podręcznik
Test kwalifi kacyjny online
Certyfi kat ukończenia kursu
Dostęp do internetowej platformy: My Embassy English Student Dashboard

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

 Nadzór rezydenta: 24.06–04.08.2018

Embassy English – znana i renomowana szkoła, która od 40 lat specjalizuje się w orga-
nizowaniu kursów językowych dla obcokrajowców m.in. w Londynie, Brighton, Sydney, 
Los Angeles, Nowym Jorku. Posiada rekomendację British Council oraz zrzeszona jest 
w EnglishUK.

Cambridge to znane miasto uniwersyteckie, ale też centrum kulturalno – rozryw-
kowe, które w wolnym czasie oferuje studentom możliwość wyjścia do kina, teatru, 
galerii, muzeum lub posłuchania muzyki na żywo w jednej z sal koncertowych. To 
również znakomite miejsce dla wszystkich, którzy do przejazdów po mieście używają 
głównie roweru. Posiada doskonale rozwiniętą infrastrukturę rowerową, z  dużą 
ilością ścieżek rowerowych, parków i płaskich terenów umożliwiających swobodną 
jazdę.

Ośrodek nauczania oddalony jest około 20 minut spacerem lub 5 minut jazdy 
rowerem od centrum miasta. Do dyspozycji studentów pozostaje: 12 przestronnych 
sal lekcyjnych w  większości wyposażonych w  tablice interaktywne, laboratorium 
językowe, sala komputerowa z dostępem do internetu oraz Wi-Fi na terenie szkoły, 
biblioteka, kawiarnia, pokój rekreacyjny. W okresie wakacji zajęcia lekcyjne prowadzo-
ne są również w nowoczesnym centrum nauczania Queens Campus, usytuowanym 
w północnej części Cambridge, oddalonym około 2 km od centrum miasta.

Zajęcia lekcyjne na kursie standardowym, intensywnym oraz programie IELTS odbywają 
się w godzinach rannych lub popołudniowych. Na kursie intensywnym istnieje możli-
wość wyboru 8 lekcji w tygodniu z zakresu Communication Skills. Lekcje te na poziomie 
elementarnym i średnim poprawiają ogólne umiejętności konwersacji w sytuacjach 
codziennych, natomiast na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym roz-
wijają umiejętności potrzebne przy wystąpieniach publicznych i prezentacjach

Szkoła oferuje rożne warianty zakwaterowania:
– starannie dobrane rodziny goszczące oferujące pokoje 1, 2-osobowe, usytuowane 
około 20–45 minut jazdy komunikacją miejską od szkoły.
– akademik Study Inn – położony jest w pięknej cześć Cambridge, w odległości krót-
kiego spaceru od zabytkowego centrum miasta, oraz 25 minut spacerem od szkoły. 
Oferuje duże pokoje 1-osobowe, nowocześnie wyposażone, każdy pokój posiada 
prywatną łazienkę oraz aneks kuchenny. Pościel i ręczniki są zapewnione. Na terenie 
akademika znajduje się stół bilardowy oraz do snookera, sala kinowa, siłownia, grill, stół 
do tenisa stołowego oraz strefa Wi-Fi.

Po lekcjach szkoła organizuje bogaty program zajęć rekreacyjnych np. chocolate party, 
wieczory fi lmowe i  międzynarodowe, zwiedzanie miasta, Sunday Blues Jam, tenis, 
całodniowe wycieczki do Brighton, Stratford i Warwick Castle – wycieczki płatne bez-
pośrednio w szkole.
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EDYNBURGEDYNBURG

Wiek: rodzina od 16 lat
akademik od 18 lat
Terminy: Standardowy, intensywny, biznesowy: w każdy poniedziałek
Edinburgh Festival Course: 05.08*, 12.08*, 19.08.2018* 
* kurs tylko 2-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
STANDARDOWY INTENSYWNY/

BIZNESOWY** 
EDINBURGH 

FESTIVAL COURSE
2 tygodnie  720 GBP 800 GBP 775 GBP
3 tygodnie  1005 GBP 1125 GBP —
4 tygodnie 1290 GBP 1450 GBP —

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień 
Rodzina, HB – od 16 lat po sezonie 23.06–25.08
Pokój 1-os. 190 GBP 215 GBP
Pokój 1-os. z łazienką 235 GBP 260 GBP
Akademik Canal Point, bez wyżywienia – od 18 lat po sezonie 23.06–25.08
Pokój 1-os. z łazienką 230 GBP 260 GBP

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– sezonowa do kursu w terminie 23.06–25.08 15 GBP/tydz.

Dodatkowe opcje:
– rodzina blisko szkoły 50 GBP/tydz.
– specjalna dieta u rodziny 30 GBP/tydz.
– depozyt płatny w dniu przyjazdu do akademika 250 GBP
– transfer z lotniska w Edynburgu (w 1 stronę) 70 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 20 lekcji General English + 7 lekcji samodzielnej nauki pod nad-
zorem nauczyciela w tygodniu
Kurs intensywny: 20 lekcji General English + 8 lekcji tematycznych + 7 lekcji samo-
dzielnej nauki pod nadzorem nauczyciela w tygodniu
Kurs biznesowy: 20 lekcji General English + 8 lekcji z zakresu biznesu + 7 lekcji samo-
dzielnej nauki pod nadzorem nauczyciela w tygodniu
Edinburgh Festival Course: 20 lekcji General English + 8 lekcji z tematyki Edinburgh 
Festival
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 15
Materiały do nauki i książka Kaplan +, On-line learning
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

Kaplan International English jest jedną z największych szkół językowych. Posiada 
centra nauczania w Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanadzie oraz Nowej Zelandii. Jest 
członkiem EnglishUK, ośrodek nauczania w Edynburgu akredytowany jest przez British 
Council.

Edynburg –  przepiękna stolica Szkocji. Szkoła Kaplan International English usy-
tuowana jest w  samym centrum miasta, w  pobliżu Princes Street głównej ulicy 
handlowo- turystycznej oraz Edinburgh Castle. Zajmuje okazały budynek w stylu gre-
goriańskim z ogrodem, w którym kursanci mogą spędzać czas pomiędzy zajęciami. Do 
dyspozycji studentów pozostaje 20 przestronnych sal lekcyjnych wyposażonych w in-
teraktywne tablice, laboratorium językowe z komputerami gdzie każdego dnia dyżur 
pełni nauczyciel wyjaśniający dodatkowe zagadnienia, pracownia komputerowa z bez-
płatnym dostępem do internetu oraz strefą Wi-Fi, biblioteka, pokój wypoczynkowy 
z zestawem do parzenia kawy i herbaty oraz kuchenka mikrofalowa. Zajęcia lekcyjne 
prowadzone są przez wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę lektorską na wszystkich 
poziomach zaawansowania. Kursanci mają także dostęp do ćwiczeń online, które sta-
nowią jedną całość z podręcznikami i są kontynuacją ćwiczeń wykonywanych podczas 
lekcji.

Edinburgh Festival Course – kurs językowy przygotowany specjalnie dla miłośników 
znanego na świecie festiwalu teatralnego, odbywającego się każdego roku w sierpniu, 
w szkockiej stolicy. Podczas zajęć kursanci uczą się nowego słownictwa związanego ze 
sztuką i teatrem oraz piszą recenzje festiwalowych występów. Uczestnicy kursu mają 
pierwszeństwo w zakupie biletów na poszczególne imprezy festiwalowe (płatne bez-
pośrednio w szkole).

Szkoła proponuje zakwaterowanie:
– u starannie dobranych rodzin goszczących oddalonych od szkoły około 45 minut 
jazdy komunikacją miejską, koszt dojazdu do szkoły pokrywa kursant, około 18 GBP/
tydz.
– w akademiku Canal Point, nowoczesny akademik, który oferuje pokoje 1-osobowe 
z łazienkami uformowane w 4–6-osobowe apartamenty, każdy z dostępem do wypo-
sażonej kuchni oraz salonu z TV. Studenci mają również dostęp do szerokopasmowego 
internetu. Akademik oddalony jest 20 minut spacerem od szkoły.

Po zajęciach lekcyjnych szkoła organizuje program zajęć pozalekcyjnych (dodatkowo 
płatnych na kursie standardowym, intensywnym, biznesowym i  Edinburg Festival) 
np. zajęcia sportowe, pokazy tradycyjnych tańców szkockich; wycieczki do Glasgow, 
St. Andrews, Stirling Castle, historycznej wytwórni szkockiej Whisky i wiele innych.
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Kurs IELTS

Wiek: od 16 lat* 
* osoby poniżej 18 lat muszą wykupić transfer szkolny z/na lotnisko

Terminy: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: niedziela–sobota
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 STANDARDOWY INTENSYWNY IELTS* 
1 tydzień 390 GBP 480 GBP —
2 tygodnie 645 GBP 825 GBP 825 GBP
3 tygodnie 900 GBP 1170 GBP 1170 GBP
4 tygodnie 1155 GBP 1515 GBP 1515 GBP
* wymagany poziom średniozaawansowany

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
Rodzina po sezonie 17.06–26.08
Pokój 2-os., HB 154 GBP 184 GBP
Pokój 1-os., HB 175 GBP 210 GBP

Akademik McMillan, od 16 lat
Pokój 2-os., z łazienką, HB 238 GBP
Pokój 1-os., z łazienką, HB, 308 GBP
Pokój 2-os., z łazienką, FB# 280 GBP
Pokój 1-os., z łazienką, FB# 350 GBP

Akademik McMillan, od 18 lat
Pokój 2-os. z łazienką, bez wyżywienia 196 GBP
Pokój 1-os. z łazienką, bez wyżywienia 266 GBP
# FB dostępny dostępny dla osób 16–17 lat

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): 
 poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– transport grupowy ATAS (sezonowy): pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1350 PLN
– dieta specjalna 28 GBP/tydz.

Dodatkowe opcje:
– opłata za egzamin IELTS ok. 170 GBP
 (rejestracja on-line, terminy egzaminów IELTS publikowane są na stronie www.ielts.org)
– taxi transfer z lotniska (w 1 stronę):  
 Heathrow 114 GBP, Gatwick 130 GBP, Stansted/Luton 140 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 20 lekcji w tygodniu
Kurs intensywny: 28 lekcji w tygodniu
Kurs IELTS: 20 lekcji przygotowujących do egzaminu + 8 lekcji General English w ty-
godniu
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 15
Każda lekcja trwa 45 minut
Szkolne materiały do nauki oraz podręcznik
Test kwalifi kacyjny online
Certyfi kat ukończenia kursu
Dostęp do internetowej platformy: My Embassy English Student Dashboard

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji (koszty dojazdów do szkoły pokrywa kursant, około 30 GBP/tydz.)

 Nadzór rezydenta: 01.07–18.08.2018

Embassy English – renomowana szkoła, od ponad 40 lat specjalizuje się w organizo-
waniu kursów językowych dla obcokrajowców. Posiada akredytację British Council oraz 
zrzeszona jest w EnglishUK. Posiada 18 ośrodków nauczania języka angielskiego na 
całym świecie. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifi kowaną kadrę lektorską na pozio-
mach zaawansowania od A1 do C2.

Londyn – nowoczesny kampus mieści się w 3 strefi e komunikacyjnej miasta, w znanej 
dzielnicy Greenwich, około 25 minut jazdy pociągiem od centrum miasta oraz 
w pobliżu University of Greenwich. Centrum nauczania posiada 34 sale lekcyjne wy-
posażone w tablice interaktywne, przestronną bibliotekę z bezpłatnym dostępem do 
internetu – 45 stanowisk komputerowych oraz strefę WiFi, laboratorium językowe, re-
staurację, sklep z książkami oraz pokój pomocy medycznej.

Zajęcia lekcyjne na kursie standardowym, intensywnym oraz programie IELTS odbywają 
się w godzinach rannych lub popołudniowych. Na kursie intensywnym istnieje możli-
wość wyboru 8 lekcji w tygodniu z zakresu Communication Skills. Lekcje te na poziomie 
elementarnym i średnim poprawiają ogólne umiejętności konwersacji w sytuacjach 
codziennych, natomiast na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym roz-
wijają umiejętności potrzebne przy wystąpieniach publicznych i prezentacjach.

Szkoła proponuje zakwaterowanie:
– u starannie dobranych rodzin goszczących, w pokojach 1 lub 2-osobowych, czas 
dojazdu do szkoły 45–60 minut,
– w  nowoczesnym akademiku McMillan położonym na terenie kampusu około 
2 minuty pieszo od szkoły. Do dyspozycji kursantów: pokoje 1, 2-osobowe z łazienka-
mi, ręczniki zapewnione, mała kuchnia do wspólnego użytku z innymi mieszkańcami 
(dzielona na dwa pokoje, wyposażenie kuchni nie zawiera naczyń oraz sztućców), 
kafeteria oraz pralnia. Kursanci poniżej 18 roku życia mogą być zakwaterowani w aka-
demiku z  wyżywieniem, w  pokojach znajdujących się w  specjalnie wydzielonym 
bloku, w którym mieszka również kadra szkolna. Posiłki serwowane są w szkolnej re-
stauracji.

Po lekcjach szkoła organizuje bogaty program bezpłatnych zajęć rekreacyjnych np. 
wieczorki fi lmowe, piłkę nożną, tenis stołowy oraz płatnych np. kręgle, joga, aerobik, 
wyjścia do klubów. Każdego tygodnia szkoła organizuje, także wycieczki całodniowe 
np. Oxford, Cambridge, Brighton, Bath, Salisbury & Stonehenge – koszt około 30 GBP 
(płatne w szkole).
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Kursy 

IELTS, FCE CAE

Kursy dla osób 

16+ i 30+ 

English for 

Work

Wiek: od 16 lat, od 30 lat 
(osoby poniżej 18 lat muszą zarezerwować pokój 1-os. u rodziny oraz transfer szkolny 
z/na lotnisko)
Terminy: Standardowy, intensywny, IELTS: w każdy poniedziałek
Kurs egzaminacyjny 4 tyg. FCE i CAE: 30.07–24.08.2018
(egzamin FCE 23.08.2018; egzamin CAE 24.08.2018; egzamin IELTS:terminy publikowane 
na stronie: www.ielts.org)
Zakwaterowanie: niedziela–sobota
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
STANDARDOWY INTENSYWNY/ ENGLISH FOR WORK

/ IELTS* FCE* CAE* 
1 tydzień 375 GBP 445 GBP
2 tygodnie 670 GBP 810 GBP
3 tygodnie 965 GBP 1175 GBP
4 tygodnie 1260 GBP 1540 GBP
* kurs min. 4-tyg.

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień 
Rodzina, od 16 lat Pokój 1-os., HB
Standard, dojazd do 45–60 minut 220 GBP
Standard, dojazd 20–45 minut 250 GBP
Comfort, pokój z łazienką, dojazd do 45 minut 305 GBP

Akademik, od 18 lat
Pokój 1-os. z łazienką, 

bez wyżywienia
Comfort Scape Wembley Studio Residence, dojazd około 45 minut 270 GBP
Superior Liberty Plaza Ensuite Residence, dojazd około 30 minut 370 GBP
Superior Chapter Studio Residence, 15 minut spacerem 465 GBP
Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN

– transport grupowy ATAS (sezonowy): pakiet lotniczy (szczegóły str. 2)  1350 PLN
– dopłata sezonowa w terminie 16.06–15.09.2018
 kurs językowy 15 GBP/tydz.
 rodzina standard, dojazd 45–60 minut 40 GBP/tydz.
 rodzina standard, dojazd 20–45 min. 45 GBP/tydz.
 Comfort Scape Wembley Studio Residence 10 GBP/tydz.
 Superior Liberty Plaza Ensuite Residence 20 GBP/tydz.
 Superior Chapter Studio Residence 30 GBP/tydz.

Dodatkowe opcje:
– transfer szkolny z lotniska (w 1 stronę): Heathrow 110 GBP, Gatwick/Luton/Stansted 125 GBP
– opłata za egzamin IELTS płatna w centrum egzaminacyjnym (rezerwacji egzaminu 
 uczestnik dokonuje indywidualnie)   około 170 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 20 lekcji tygodniowo
Kurs intensywny/English for Work: 30 lekcji tygodniowo, (English for Work zawiera 
20 lekcji General English + 10 lekcji biznesowych w tygodniowo)
Egzaminacyjny IELTS/FCE/CAE: 30 lekcji tygodniowo
Zajęcia w godzinach rannych lub popołudniowych, każda lekcja trwa 45 minut
Maksymalna liczba osób w grupie: Kurs 16+: 14, Kurs 30+: 12
Książka i materiały do nauki
EC Online
Welcome activity
Test kwalifi kacyjny online, certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji, (koszty dojazdów do szkoły pokrywa kursant)

 Nadzór rezydenta: 01.07–18.08.2018

EC – uznana i renomowana szkoła z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się 
w organizacji kursów językowych dla obcokrajowców, z własnymi ośrodkami nauczania 
w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, RPA i na Malcie. Posiada rekomendację British Council 
oraz zrzeszona jest w EnglishUK. Zajęcia lekcyjne w grupach międzynarodowych na 
wszystkich poziomach zaawansowania prowadzi doświadczona kadra lektorska.

Londyn 16+ – kursy językowe dla osób powyżej 16 lat odbywają się w ośrodku na-
uczania Euston House, położonym w centrum Londynu, w 1 strefi e komunikacyjnej 
miasta, w modnej dzielnicy King's Cross oraz w pobliżu stacji metra Euston. Szkoła 
posiada udogodnienia na najwyższym poziomie, przygotowane specjalnie na po-
trzeby nowoczesnego kształcenia. Na terenie szkoły mieści się: 13 przestronnych klas 
z tablicami interaktywnymi, 17 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, 
wspaniale wyposażona biblioteka, centrum przystosowane do samodzielnej nauki, 
pokój rekreacyjny z dużym ekranem kinowym oraz kawiarnia serwująca wyśmienite 
jedzenie w rozsądnych cenach. Na terenie szkoły jest bezpłatne łącze internetowe WiFi. 
W jednym terminie na terenie szkoły mogą przebywać maksymalnie 182 osoby. 
Londyn 30+ – kursy językowe dla osób powyżej 30 lat odbywają się również w ośrodku 
Euston House. Centrum nauczania dla osób dojrzałych ma oddzielne wejście, recep-
cję, hol, a także dostęp do 8 nowoczesnych, klimatyzowanych sal lekcyjnych i salonu 
komputerowego. Doświadczony zespół szkolny na kursach 30+ koncentruje się na 
zapewnieniu studentom najwyższego poziomu usług, a jednocześnie osiąganiu osobi-
stych celów akademickich. Ośrodek Euston House dostosowany jest również dla osób 
niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się duża kawiarnia/restauracja.

Szkoła oferuje różne warianty zakwaterowania:
Rodziny goszczące – starannie wyselekcjonowane rodziny typu standard, zlokali-
zowane głównie 45–60 minut jazdy komunikacją miejską od szkoły. Oferują pokoje 
1-osobowe, łazienka wspólna z domownikami. Za dopłatą możliwe jest zakwaterowa-
nie w rodzinie comfort, oferującą pokój z prywatną łazienką.
Comfort Scape Wembley Studio Residence – nowy (otwarty we wrześniu 2017!) aka-
demik, położony w pobliżu słynnego stadionu Wembley, oddalony od szkoły 45 minut 
jazdy komunikacją miejską. Zapewnia 1-osobowe pokoje z łazienkami i w pełni wyposa-
żonym aneksem kuchennym, a także telewizją i darmowym dostępem do WiFi. Ponadto 
w akademiku znajduje się wspólna kuchnia, pokój wypoczynkowy, siłownia i sala multi-
medialna. Budynek jest klimatyzowany i ma zapewnioną ochronę 24h. 
Superior Liberty Plaza Ensuite Residence – akademik zlokalizowany w 1 strefi e ko-
munikacyjnej, dojazd do szkoły zajmuje około 30 minut. Oferuje pokoje 1-osobowe 
z  łazienkami, pogrupowane w  6-osobowe apartamenty ze wspólną kuchnią oraz 
salonem. Pokoje sprzątane są raz w tygodniu, zapewnione są ręczniki. Uczestnicy mają 
bezpłatny dostęp do WiFi. W budynku dostępna jest siłownia i centrum fi tness oraz ca-
łodobowa recepcja, a także ochrona. 
Superior Chapter Studio Residence – zlokalizowany 15 minut specerem od szkoły. Re-
zydencja oferuje w pełni wyposażone apartamenty typu studio z aneksem kuchennym 
i prywatną łazienką, ochroną 24h, internetem i pralnią (ręczniki należy mieć własne). Na 
miejscu jest siłowania oraz study space z bezpłatnymi komputerami Apple. 
Po lekcjach szkoła proponuje ciekawy program zajęć rekreacyjnych, bilety wstępów do 
zwiedzanych obiektów oraz wycieczki płatne są bezpośrednio w szkole.
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Kurs 

egzaminacyjny 

IELTS, FCE, CAE

Wiek: rodzina od 16 lat; apartament od 18 lat
Terminy: Kurs standardowy, intensywny: w każdy poniedziałek
Kurs FCE 4 tyg: 01.07, 29.07; CAE 4 tyg: 24.06*, 29.07.18
Egzaminy FCE: 26.07, 23.08; CAE: 25.07*, 24.08.18
* wymagany dodatkowy tydzień zakwaterowania

Kurs IELTS: w każdy poniedziałek (terminy egzaminów IELTS publikowane są na stronie: 
www.ielts.org)
Zakwaterowanie: niedziela–sobota
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 STANDARDOWY INTENSYWNY/IELTS / FCE* / CAE* 
2 tygodnie 679 GBP 779 GBP
3 tygodnie 981 GBP 1131 GBP
4 tygodnie 1283 GBP 1483 GBP
* kurs FCE i CAE – 4 tygodniowy

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
Rodzina, HB po sezonie 11.06–06.08
Pokój 1-os. 191 GBP 215 GBP

Kings Apartaments, bez wyżywienia Cały rok
Pokój 2-os. 200 GBP
Pokój 2-os. z łazienką 235 GBP
Pokój 1-os. 310 GBP
Pokój 1-os. z łazienką 315 GBP

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): 
 poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– transport grupowy ATAS (sezonowy; szczegóły str. 2): 
 pakiet lotniczy  1350 PLN
– depozyt płatny w dniu przyjazdu do apartamentu 150 GBP

Dodatkowe opcje:
– późne zgłoszenie (mniej niż 10 dni) 20 GBP/tydz.
– dopłata za zmianę rezerwacji 20 GBP
–  opłata za egzamin FCE/CAE/IELTS płatna w centrum egzaminacyjnym 
 (rezerwacji egzaminu uczestnik dokonuje indywidualnie):  około 170 GBP
– taxi transfer z lotniska (w 1 stronę):
Gatwick/Heathrow 130 GBP, Stansted 158 GBP, Luton 177 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 20 lekcji w tygodniu
Kurs intensywny: 28 lekcji w tygodniu
Kurs IELTS: 28 lekcji w tygodniu (20 lekcji General English plus 8 lekcji z zakresu eg-
zaminu IELTS)
Kurs FCE, CAE: 28 lekcji z zakresu tematyki egzaminacyjnej (FCE lub CAE) w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 14
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

 Zajęcia pozalekcyjne
2 razy w tygodniu program zajęć sportowo-rekreacyjnych np. siatkówka, koszykówka, 
piłka nożna, karaoke, dyskoteki, wieczory fi lmowe, quizy, bingo.

 Nadzór rezydenta: 01.07–18.08.2018

Kings Education – szkoła została założona w 1957 roku, posiada akredytację British 
Council oraz zrzeszona jest w English UK. Posiada renomowane centra nauczania zloka-
lizowane w Wielkiej Brytanii: Bournemouth, Brighton, Londyn oraz Oxford jak również 
w USA: Boston, Los Angeles, Nowy Jork.

Londyn – szkoła położona jest w dzielnicy Beckenham (4 strefa komunikacyjna miasta) 
w  willowych i  zielonych przedmieściach, w  południowo-wschodniej części miasta. 
Czas podróży pociągiem do centrum zajmuje około 20 minut. Szkoła została zmoder-
nizowana, łączy 2 stylowe budynki z nowocześnie wyposażonym wnętrzem. Studenci 
korzystają z nowocześnie wyposażonych sal lekcyjnych z tablicami interaktywnymi, 
przestronnej restauracji, pracowni komputerowej oraz ogrodu. Szkoła oferuje również 
bezpłatny dostęp do strefy Wi-Fi. Naprzeciwko szkoły znajduje się bezpłatna biblioteka 
publiczna oraz centrum rekreacyjne, które ma szereg udogodnień, w tym duży basen, 
siłownię, studio tańca, centrum zdrowia i urody oraz boiska sportowe.

Szkoła oferuje rożne formy zakwaterowania:
– rodziny goszczące – starannie wyselekcjonowane przez szkołę, pokoje 1-osobowe, 
czas podróży do szkoły zajmuje 10–30 minut. Raz w tygodniu rodziny zapewniają pranie 
odzieży.
– Kings Apartments –  zakwaterowanie w  apartamentach, mieszkania dzielone 
z innymi uczestnikami kursu (około 5 osób w 1 apartamencie) pokoje 1, 2-osobowe. 
Uczestnicy mają dostęp do salonu z kompletnie wyposażoną kuchnią, pralki, bezpłat-
nego internetu. Łazienki do wspólnego użytku mieszkańców (1 łazienka na 3 osoby lub 
prywatna). W pobliżu akademika znajduje się centrum sportowe. Apartament znajduje 
się w odległości 15 minut spacerem od szkoły. Pościel i ręczniki są zapewnione.

Po zajęciach lekcyjnych szkoła organizuje bogaty program zajęć dodatkowych np. dys-
koteki, zajęcia sportowe i wycieczki pozwalające poznać najważniejsze atrakcje Anglii 
np. Londyn, Oxford, Cambridge, Bath. Wycieczki płatne bezpośrednio w szkole.

Szkoła prowadzi również kursy specjalistyczne English Plus: Business and Finance, Law 
oraz Art and Design.
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PORTSMOUTHPORTSMOUTH

Kurs 

dla osób 30+, 

Biznes, 

Professional 

English

Wiek: Kurs intensywny: od 18 lat
Kurs Biznes, Professional: od 25 lat
Kurs dla osób od 30 lat
Terminy: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: niedziela–sobota
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
INTENSYWNY KURS 

OD 30 LAT
BIZNES* PROFESSIONAL 

ENGLISH* 
1 tydzień — 445 GBP — 1055 GBP
2 tygodnie 620 GBP 810 GBP 1330 GBP 2050 GBP
3 tygodnie 890 GBP 1175 GBP 1955 GBP 3045 GBP
4 tygodnie 1160 GBP 1540 GBP 2580 GBP 4040 GBP
* wymagany poziom minimum niższy-średniozaawansowany

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
Rodzina 11.06–01.09 po sezonie
Standard, pokój 1-os. HB* 165 GBP 155 GBP
Executive, pokój 1-os. HB* 250 GBP 250 GBP
Student House, Self Catering, bez wyżywienia 11.06–02.09 po sezonie
Full En Suite, pokój 1-os. 175 GBP 165 GBP
Hotel, pokój 1-os. z łazienką, śniadanie
G! Boutique Hotel Od 80 GBP/1 nocleg
Holiday Inn Hotel (4*) Od 84 GBP/1 nocleg
* HB – śniadania i obiadokolacje, weekend dodatkowo lunch

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– transport grupowy ATAS (sezonowy; szczegóły str. 2): 
 pakiet lotniczy  1350 PLN
– sezonowa w terminie 11.06 – 01.09.2018:
 kurs intensywny 25 GBP/tydz.

Dodatkowe opcje:
– dodatkowe 10 godzin w tyg. na kursie dla osób od 30 lat 205 GBP/tydz.
– dodatkowo 5 lekcji indywidualnych one-to-one 300 GBP/tydz.
– szkolny transfer z lotniska Heathrow/Gatwick (w 1 stronę):  135 GBP

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs intensywny: 22,5 godzin General English w tygodniu
Kurs dla osób od 30 lat: 15 godzin General English w tygodniu
Kurs Biznes: 25 godzin w tygodniu (12,5 godziny w grupie General English + 12,5 
godziny Business English w tygodniu)
Kurs Professional English: 25 godzin w tygodniu
Wszystkie kursy zawierają dodatkowo 7 godzin samodzielnej nauki w laboratorium 
językowym pod nadzorem nauczyciela
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna ilość osób w grupie:
Kurs intensywny: 12
Kurs dla osób od 30 lat: 8
Kurs Biznes English (12,5 godziny) i Professional English: 4
Materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

Language Specialists International – renomowana szkoła powstała w 1985 roku, 
posiada akredytację British Council oraz zrzeszona jest w EnglishUK.

Portsmouth – urocze nadmorskie miasto nad kanałem La Manche. Szkoła znajduje 
się w centrum miasta, nieopodal głównego kompleksu handlowego, stacji kolejowej, 
biblioteki oraz plaży. LSI Portsmouth posiada własny, doskonale wyposażony ośrodek 
nauczania, na terenie którego znajduje się: 55 przestronnych sal lekcyjnych (w więk-
szości z  tablicami interaktywnymi), laboratorium do samodzielnej nauki z  pełnym 
wyposażeniem audiowizualnym, laboratorium komputerowe z bezpłatnym dostępem 
do internetu oraz strefą WiFi, pokój rekreacyjny ze stołem tenisowym i bilardowym, 
pianinem, TV, biblioteka, kafeteria oraz restauracja. Zajęcia lekcyjne prowadzone są na 
wszystkich poziomach zaawansowania przez wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę 
lektorską. Szkoła LSI Portsmouth posiada Centrum Executive – dodatkowo wyposażone 
sale wykładowe z kamerami video, dostępem do telefonów, laptopów, video, DVD, TV, 
internetu Wi-Fi w każdej klasie oraz laboratorium językowe z bogatą biblioteką i kompu-
terami. Przerwy pomiędzy lekcjami uczestnicy mogą spędzać w uroczej kawiarni skąd 
rozpościera się widok na morze. W Centrum Executive prowadzone są kursy Professio-
nal English.

Szkoła proponuje zakwaterowanie u  starannie dobranych rodzin goszczących. 
Stwarza to wyjątkową okazję do praktycznego doskonalenia języka obcego, jak również 

do poznania zwyczajów i stylu życia mieszkańców danego kraju. Rodzina executive, 
pokój o podwyższonym standardzie wyposażenia. Rodziny executive to wykształcone 
i gościnne osoby, które poświęcają większą uwagę kursantom zachęcając do aktywnej 
komunikacji w języku angielskim podczas wspólnego spędzania czasu. Opcja ta adre-
sowana jest dla osób na kursie professional. Czas dojazdu do szkoły zajmuje od 15 do 45 
minut. Dodatkowo szkoła proponuje zakwaterowanie w student house self catering 
– apartamenty położone od 10 do 25 minut spacerem od szkoły. Posiadają w pełni urzą-
dzone 1-osobowe pokoje typu Full en Suite (prysznic + toaleta). Do wspólnego użytku 
pozostaje wyposażona kuchnia. Mieszkańcy mogą korzystać ze wspólnego salonu wy-
posażonego w panoramiczny TV oraz bezpłatnego internetu WiFi. W Student House 
mieszka gospodarz domu, sprawujący nadzór nad zakwaterowaniem.

Szkoła organizuje ciekawe zajęcia dodatkowe np. powitalne party, wieczory fi lmowe, 
quizy, zajęcia sportowe, wspólne wyjścia do kina, pubów oraz restauracji, turnieje tenisa 
stołowego i bilarda. Ponadto uczestnicy kursów w szkole LSI Portsmouth mogą korzy-
stać z udogodnień sportowych na pobliskim uniwersytecie oraz lokalnej pływalni ze 
zniżką studencką. Za dodatkową opłatą mogą wziąć udział w całodniowych wyciecz-
kach np. do Londynu, Brighton, Oxford, Cambridge lub Bath.

Szkoła organizuje również inne kursy m. in. dla nauczycieli, egzaminacyjne IELTS, FCE, 
CAE czy dla pasjonatów gry w golfa.
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TORBAYTORBAY

Nauka w małych 

grupach

Wiek: rodzina – od 16 lat
akademik – od 18 lat 
Terminy: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: niedziela–sobota – pakiet lotniczy
niedziela–niedziela – transport własny
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 STANDARDOWY INTENSYWNY PREMIUM 

ENGLISH
PREMIUM 

ENGLISH PLUS
2 tygodnie 525 GBP 585 GBP 675 GBP 825 GBP
3 tygodnie 735 GBP 825 GBP 960 GBP 1185 GBP
4 tygodnie 945 GBP 1065 GBP 1245 GBP 1545 GBP

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
Rodzina, od 16 lat po sezonie 24.06–26.08
Rodzina, pokój 2-os. HB 125 GBP  140 GBP
Rodzina, pokój 1-os. HB 140 GBP 155 GBP
Rodzina, pokój 1-os. z łazienką, HB 175 GBP 190 GBP

Akademik, od 18 lat po sezonie 24.06–26.08
Hunters Lodge, pokój 2-os. z łazienką, bez wyżywienia 90 GBP 125 GBP
Hunters Lodge, pokój 1-os. z łazienką, bez wyżywienia 105 GBP 140 GBP

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy (szczegóły str. 2) 1350 PLN
– sezonowa w terminie 25.06–24.08.18 do kursu  15 GBP/tydz.
– materiały do nauki i książka 28 GBP

Dodatkowe opcje:
– specjalna dieta u rodziny  20 GBP/tydz.
– opłata za zmianę w dokonanej rezerwacji 30 GBP
– przejazd indywidualny autobusem National Express, 
 Heathrow – Paignton – Heathrow koszt ok. 60 GBP w 2 strony (przejazd trwa około 5h)

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 15 godzin General English w tygodniu
Kurs intensywny: 22.30 godzin General English w tygodniu
Kurs Premium English: 15 godzin General English w tygodniu
Kurs Premium English Plus: 22.30 godzin General English w tygodniu
Każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 12, Premium: 6
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

LAL – uznana, międzynarodowa szkoła językowa, która od 1980 roku organizuje kursy 
językowe dla obcokrajowców. LAL szczyci się jak najwyższą jakością oferowanych 
kursów. Lekcje są prowadzone przez wykwalifi kowanych i entuzjastycznych nauczycie-
li, a posiadane ośrodki nauczania w Anglii, na Malcie, w RPA i USA zapewniają wysokie 
standardy nauczania. Szkoła posiada akredytację British Council oraz zrzeszona jest 
w EnglishUK.

Torbay – dystrykt, związek 3 pięknych miast Paignton, Torquay i  Brixham w  połu-
dniowej Anglii, w hrabstwie Devon. Torbay jest popularnym ośrodkiem turystycznym 
położonym nad zatoką Tor, 45  km od Plymouth. Słynie z  łagodnego klimatu, pięk-
nych plaż i ogromnych możliwości uprawiania sportów wodnych. W portach Torquay 
i Brixham mieszczą się duże przystanie jachtowe. W Torquay urodziła się znana pisarka 
powieści kryminalnych, Agatha Christie. Masz tu niepowtarzalną okazję poznać jeden 
z bardziej uroczych rejonów Anglii i uczyć się angielskiego, w bezpiecznej i przyjem-
nej lokalizacji, w odległości krótkiego spaceru od centrum miasta Paignton, w znanym 
nadmorskim kurorcie. 

Szkoła LAL jest doskonałym miejscem na intensywną naukę, ale nie zabraknie Ci tu 
czasu także na dobrą zabawę. Jasne i przestronne sale lekcyjne (31 klas) oraz nowocze-
sny salon i ogródek szkolny sprzyjają spotkaniom w towarzystwie międzynarodowym. 
Budynek szkoły został wyposażony w nowoczesne udogodnienia i doskonałe warunki 
do nauki języka angielskiego, na jej terenie kursanci mają do dyspozycji: salę kompute-
rową, bibliotekę, księgarnię, WiFi, laboratorium naukowe i kawiarnię gdzie możesz zjeść 
ciepłe posiłki i przekąski. 

Kursy standardowe i intensywny są idealne dla każdego, kto chce uczyć się od poziomu 
początkującego do zaawansowanego. Nauka koncentruje się na tematyce ogólnej 
tj. poprawnej wymowie, konwersacjach oraz lekcjach rozumienia języka ze słuchu. 
Możemy również zaoferować kurs intensywny w wersji premium, gdzie nauka odbywa 
się w małej grupie, 6 uczestników. 

Szkoła oferuje następujące warianty zakwaterowania:
Akademik – rezydencja studencka Hunters Lodge, jest idealnie zlokalizowana, 10 minut 
spacerem od szkoły. Oferuje pokoje 1 i 2 osobowe z łazienkami. W budynku znajdu-
je się bezprzewodowy internet, a kursanci mogą zrelaksować się w dużym salonie lub 
w ogrodzie z widokiem na morze. Ten wariant zakwaterowania nie oferuje wyżywie-
nia, ale jest wspólna, wyposażona kuchnia gdzie można przygotowywać posiłki we 
własnym zakresie.
Rodzina – pobyt u rodziny goszczącej to świetny sposób na odkrycie angielskiego 
stylu życia i praktyczne doskonalenie języka angielskiego. Szkoła oferuje zamieszkanie 
u sprawdzonych i starannie dobranych rodzin. Rodziny znajdują się w odległości od 5 do 
45 minut pieszo lub komunikacją miejską od szkoły. Koszt dojazdów do szkoły pokrywa 
uczestnik, około 17 GBP na tydzień. 

Szkoła organizuje również kursy medyczne, biznesowe, egzaminacyjne, dla nauczycieli 
oraz dla osób powyżej 30 lat. 
Szkoła oferuje ciekawy program zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek. Zapisy oraz opłaty 
przyjmowane są bezpośrednio w szkole, na miejscu.

KAA-76/18



kursy.atas.pl 

ANGIELSKI: KURSY DLA STARSZEJ MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

81

NOWY JORKNOWY JORK

Wiek: od 16 lat (akademik od 18 lat)
od 30 lat
Terminy: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: sobota–sobota
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 STANDARDOWY INTENSYWNY / ENGLISH FOR WORK
1 tydzień 680 USD 780 USD
2 tygodnie 1110 USD 1310 USD
3 tygodnie 1540 USD 1840 USD
4 tygodnie 1970 USD 2370 USD

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
Rodzina po sezonie 16.06–15.09
Standard, pokój 1-os., HB 420 USD 460 USD
Manhattan, pokój 1-os., B&B 525 USD 560 USD

Standard New Yorker Residence, bez wyżywienia po sezonie 16.06–15.09
Pokój 2-os. z łazienką 510 USD 535 USD
Pokój 1-os. z łazienką 615 USD 645 USD

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): 
 poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– sezonowa do kursu 16.06–15.09.2018 20 USD/tyg.
– depozyt płatny w dniu przyjazdu do Residence  150 USD
– dokumenty wizowe I-20 75 USD

Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna 45 USD/tyg.
– transfer z lotnisk JFK, La Guardia, Newark (w 1 stronę): 180 USD

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Standardowy od 16 lat/od 30 lat: 20 lekcji w tygodniu
Kurs Intensywny, English for Work od 16 lat/ od 30 lat: 30 lekcji w tygodniu 
(program English for Work zawiera 10 lekcji z zakresu tematyki biznesowej: prezen-
tacje, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, prowadzenie negocjacji, 
pisanie raportów, e-maili i listów)
Zajęcia w godzinach rannych i popołudniowych
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 12–15
Książka i materiały do nauki
Dostęp do platformy internetowej EC Online
Test kwalifi kacyjny online
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

 Zajęcia pozalekcyjne
Welcome activity, spacery po mieście, pikniki, zajęcia kulturalne i towarzyskie, warsz-
taty konwersacyjne.

Uwaga!
Opłaty wizowe – płatne bezpośrednio na konto ambasady:
– wiza turystyczna (kurs standardowy) – 160 USD 
–  wiza studencka (kurs intensywny, English for Work) – 160 USD + 200 USD (opłata 

SEVIS)

EC – renomowana szkoła, która od ponad 25 lat specjalizuje się w kursach języka an-
gielskiego dla obcokrajowców. Posiada własne centra nauczania w Wielkiej Brytanii, 
RPA, USA i na Malcie. Jest akredytowana przez wiele organizacji międzynarodowych 
odpowiadających za wysoki poziom nauczania oraz dobry standard zakwaterowania 
np. British Council, EnglishUK, EnglishUS, ACCET.

Nowy Jork – nowoczesny ośrodek nauczania zlokalizowany jest w samym centrum, 
tuż przy Times Square, Broadwayu, słynnej ulicy handlowej 5 Avenue, w  pobliżu 
wszystkich najważniejszych atrakcji turystycznych słynnego „Big Apple”. Szkoła 
zajmuje piętro w okazałym biurowcu, skąd rozciąga się niesamowity widok na Times 
Square. Budynek został w  pełni odrestaurowany, posiada 8 przestronnych, klima-
tyzowanych i  nowocześnie wyposażonych sal lekcyjnych, pokój wypoczynkowy, 
bibliotekę, salę komputerową z 22 stanowiskami i dostępem do internetu oraz restau-
rację. W całej szkole dostępne jest bezprzewodowe łącze internetowe WiFi. W szkole 
przebywa w jednym terminie 120 kursantów.

Szkoła oferuje różne warianty zakwaterowania: 
– rodzina goszcząca – zamieszkaj w anglojęzycznym środowisku, będziesz mógł 
doświadczyć różnic kulturowych oraz używać języka angielskiego w jego natural-
nym środowisku. Wszystkie mieszkania znajdują się w bezpiecznych rejonach miasta, 
w  dzielnicach Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island i  New Jersey, oddalone od 
szkoły 45–60 minut jazdy komunikacją miejską. Rodziny na Manhattanie oddalone są 
25–45 minut jazdy od szkoły. Koszt przejazdów po Nowym Jorku pokrywa uczestnik. 
Kursanci mieszkają w pokojach 1-osobowych, łazienka do wspólnego użytku z do-
mownikami, pościel i ręczniki są zapewnione.
– Standard New Yorker Residence – akademik położony w rejonie Herald Square, 
w pobliżu Times Square, spacer do szkoły zajmuje około 12 minut. Oferuje w pełni 
urządzone 1,  2-osobowe pokoje z  łazienkami, TV, szybkim dostępem do interne-
tu i  lodówką. Mieszkańcy korzystają też ze wspólnych pomieszczeń i udogodnień: 
salonu, kuchni, siłowni i pralni (koszt to ok. 4 USD za jedno pranie + suszenie). Po-
mieszczenia wspólne są codziennie sprzątane przez pracowników.

Dla osób chętnych szkoła organizuje ciekawe wycieczki np. Coney Island, Nowy Jork 
nocą, Boston, Waszyngton, Filadelfi a, Niagara – płatne bezpośrednio w szkole.

Szkoła EC posiada również ośrodki nauczania w Bostonie, Waszyngtonie, San Franci-
sco, San Diego, Los Angeles i Miami.
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English 

for Work

MIAMIMIAMI

Wiek: rodzina od 16 lat, apartament od 18 lat
Terminy: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: sobota–sobota
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 STANDARDOWY INTENSYWNY / ENGLISH FOR WORK
1 tydzień 630 USD 735 USD
2 tygodnie 1010 USD 1220 USD
3 tygodnie 1390 USD 1705 USD
4 tygodnie 1770 USD 2190 USD

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
Rodzina po sezonie 06.01–31.03 

i 30.06–25.08
Standard, pokój 1-os., HB 450 USD 475 USD

Standard The Loft Studio Apartment, 
bez wyżywienia

po sezonie 06.01–31.03 
i 30.06–25.08

Pokój 2-os. z łazienką 375 USD 520 USD
Pokój 1-os. z łazienką 600 USD 625 USD

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– sezonowa do kursu w terminie 08.01–30.03 i 01.07–25.08.18 20 USD/tydz.
– depozyt płatny w dniu przyjazdu do Apartamentu  150 USD
– dokumenty wizowe I-20 75 USD

Dodatkowe opcje:
– lekcja 1:1 (min. 2 lekcje w tygodniu) 80 USD/lekcja
– dieta specjalna 45 USD/tydz.
– transfer z lotniska Miami w godz. 07:00-24:00 (w 1 stronę):  135 USD

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Standardowy: 20 lekcji w tygodniu
Kurs Intensywny, English for Work: 30 lekcji w tygodniu (program English for Work 
zawiera 10 lekcji z zakresu tematyki biznesowej: prezentacje, krytyczne myślenie i roz-
wiązywanie problemów, prowadzenie negocjacji, pisanie raportów, e-maili i listów)
Zajęcia w godzinach rannych i popołudniowych
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 12–15
Książka i materiały do nauki
Dostęp do platformy internetowej EC Online
Welcome activity
Test kwalifi kacyjny online
Certyfi kat ukończenia kursu 

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

Uwaga!
Opłaty wizowe – płatne bezpośrednio na konto ambasady:
– wiza turystyczna (kurs standardowy) – 160 USD 
–  wiza studencka (kurs intensywny, English for Work) – 160 USD + 200 USD (opłata 

SEVIS)

EC – renomowana szkoła, która od ponad 25 lat specjalizuje się w kursach języka an-
gielskiego dla obcokrajowców. Posiada własne centra nauczania w Wielkiej Brytanii, 
RPA, USA i na Malcie. Jest akredytowana przez wiele organizacji międzynarodowych 
odpowiadających za wysoki poziom nauczania oraz dobry standard zakwaterowania 
np. British Council, EnglishUK, EnglishUS, ACCET.

Miami – nowoczesny ośrodek nauczania zlokalizowany jest w  samym sercu 
modnego South Beach w  stanie Floryda, w  spektakularnym budynku. Szkoła EC 
Miami otoczona jest niekończącymi się kawiarenkami, barami, sklepami, restaura-
cjami, w pobliżu słynnej na całym świecie Lincoln Road. Położona jest kilka minut 
spacerem od najbardziej znanych piaszczystych plaż w  Stanach Zjednoczonych. 
Budynek szkolny posiada nowoczesne udogodnienia w tym, 9 przestronnych, kli-
matyzowanych i nowocześnie wyposażonych sal lekcyjnych, pokój wypoczynkowy, 
bibliotekę, salę komputerową z 26 stanowiskami i dostępem do internetu. W całej 
szkole dostępne jest bezprzewodowe łącze internetowe WiFi. W szkole przebywa 
w jednym terminie 135 kursantów.

Szkoła oferuje różne warianty zakwaterowania: 
– rodzina goszcząca – to zakwaterowanie zapewnia najlepsze spojrzenie na to, 
jak rodzina amerykańska prowadzi swoje codzienne życie. To interakcja z rodziną 
pomaga studentom komunikować się lepiej, szybciej i  umożliwia poznanie niu-

ansów językowych stosowanych w  codziennych sytuacjach. Będziesz mógł 
doświadczyć różnic kulturowych oraz używać języka angielskiego w jego natural-
nym środowisku. Rodziny znajdują się w bezpiecznych rejonach miasta, oddalone 
od szkoły 30-60 minut jazdy komunikacją miejską. Kursanci mieszkają w pokojach 
1-osobowych, łazienka do wspólnego użytku z domownikami, pościel i ręczniki są 
zapewnione.
– Standard The Loft Studio Apartment – apartament typu studio jest dogodnie 
usytuowany w odległości 5 minut spacerem od plaży, w słynnym na całym świecie 
Ocean Drive. Apartament typu studio to jedno pokojowe mieszkanie z  łazienką, 
w którym znajduje się również sprzęt kuchenny, w tym lodówka, garnki, patelnie, na-
czynia, szklanki, ekspres do kawy. Pościel jest zapewniona, należy przywieźć własne 
ręczniki. Apartamenty obejmują również szereg udogodnień, z  których kursanci 
mogą korzystać, w tym telewizję kablową, deskę do prasowania i żelazko oraz su-
szarkę do włosów. Na miejscu znajduje się również pralnia. Apartamenty znajdują się 
około 25 minut spacerem od centrum EC Miami. 

Dla osób chętnych szkoła organizuje ciekawe zwiedzanie Jungle Island, Snorkeling 
in Key West, Everglades Boat Tour, Coral Castle, płatne bezpośrednio w szkole.

Szkoła EC posiada również ośrodki nauczania w Nowym Jorku, Bostonie, Waszyngto-
nie, San Francisco, San Diego, Los Angeles.
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Kursy bizensowe, 

TOEFL

FORT FORT 
LAUDERDALELOS LOS 

ANGELESANGELES

SAN SAN 
FRANCISCOFRANCISCO

NOWY NOWY 
JORKJORK

EERD

Wiek: rodzina od 16 lat, akademik od 18 lat 
Terminy: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: niedziela–niedziela
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
STANDARDOWY SAN FRANCISCO, SAN DIEGO NOWY JORK
2 tygodnie 875 USD 935 USD
3 tygodnie 1200 USD 1290 USD
4 tygodnie 1525 USD 1645 USD
INTENSYWNY/BIZNES/TOEFL* 
2 tygodnie 1055 USD 1135 USD
3 tygodnie 1470 USD 1590 USD
4 tygodnie 1885 USD 2045 USD
* kurs egzaminacyjny TOEFL w Nowym Jorku, San Diego – min. 2 tyg., San Francisco – min. 4 tyg.

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
Pokój 
2-os.

Pokój 
1-os.

Rodzina, HB

San Diego 259 USD 294 USD
San Francisco 294 USD 322 USD
Nowy Jork — 399 USD
Nowy Jork, na Manhattanie, śniadania — 595 USD

Akademik, HB San Francisco – Kenmore 329 USD 490 USD
Akademik, pokój z ła-
zienką, bez wyżywienia

San Diego – Bay Pointe 266 USD 525 USD
Nowy Jork – The New Yorker 497 USD 644 USD

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): 
 poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– sezonowa do zakwaterowania u rodzin w terminie: 17.06–26.08.2018:  42 USD/tydz.

– specjalna dieta 28 USD/tydz.
– depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku 150 USD
– dokumenty wizowe pocztą kurierską 60 USD

Dodatkowe opcje:
– transfer z lotniska (w 1 stronę): Nowy Jork (poza Manhattan) – 250 USD, 
 Nowy Jork (Manhattan) – 195 USD, San Francisco – 160 USD, San Diego – 113 USD
– oplata za egzamin TOEFL – około 200 USD (samodzielna rezerwacja egzaminu)

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 20 lekcji tygodniowo
Kurs intensywny: 28 lekcji tygodniowo
Biznes: 28 lekcji w tygodniu (20 lekcji General English + 8 lekcji z zakresu biznesu)
Kurs TOEFL: 28 lekcji w  tygodniu (20 lekcji z  zakresu egzaminu TOEFL + 8 lekcji 
General English)
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 13–15
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny online
Certyfi kat ukończenia kursu
Dostęp do internetowej platformy: My Embassy English Student Dashboard

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

Uwaga! Opłaty wizowe – płatne bezpośrednio na konto ambasady:
– wiza studencka – kurs intensywny, biznesowy, TOEFL: 
 160 USD + 200 USD (opłata SEVIS)
– wiza turystyczna – kurs standardowy: 160 USD

Embassy English – renomowana szkoła językowa, która od ponad 40 lat specjalizuje 
się w nauczaniu języka angielskiego dla obcokrajowców. Wszystkie ośrodki nauczania 
są nowocześnie urządzone, wyposażone w interaktywne tablice, posiadają multime-
dialne sale komputerowe z dostępem do bezpłatnego internetu, strefę WiFi, kawiarnie 
oraz pokoje rekreacyjne. Szkoła organizuje również bogaty program zajęć sportowych 
i rekreacyjnych oraz wycieczki. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifi -
kowaną kadrę lektorską na wszystkich poziomach nauczania.

NOWY JORK – ośrodek szkolny usytuowany jest w samym sercu Manhattanu, w pobliżu 
Empire State Building oraz Madison Square Garden. Szkoła zajmuje 5 i 6 piętro. Z okien 
rozpościera się piękny widok na dzielnicę. Oferowane zakwaterowanie:
– u rodzin goszczących w pokojach 1-osobowych, zlokalizowane głównie w dzielni-
cach: Long Island, New Jersey, Queens oraz Brooklyn. Czas dojazdu komunikacją miejską 
do szkoły zajmuje około 50–90 minut. Zakwaterowanie u rodzin w obrębie Manhatta-
nu w pokojach 1-osobowych w opcji tylko ze śniadaniem, czas dojazdu komunikacją 
miejską do szkoły zajmuje około 20–50 minut.
– w akademiku New Yorker – położony w pobliżu Herald Square, w odległości spa-
cerowej do atrakcji turystycznych, barów i  restauracji, czy ekskluzywnych sklepów. 
Spacer do szkoły zajmuje około 10 minut. Oferuje pokoje 1-osobowe z  łazienkami 
(2-os. dla osób przyjeżdżających razem). Do wspólnego użytku mieszkańców: świetlica 
z bilardem, konsola do gier wideo, pokój rekreacyjny, duża kuchnia do przygotowania 
posiłków, siłownia oraz płatna pralnia, internet WiFi.

SAN DIEGO – miasto znane z wielu atrakcji turystycznych i wspaniałych plaż. Dobra 
pogoda sprawia, że jest to raj dla takich sportów jak surfi ng, pływanie, jazda na 
rowerze, bieganie i  turystyka. Nowoczesna szkoła Embassy posiada fantastyczne 
udogodnienia, w tym jasne, nowoczesne sale lekcyjne, słoneczne patio i przytulny 
pokój rekreacyjny. Szkoła oferuje zakwaterowanie:
– u rodzin goszczących, czas dojazdu do szkoły zajmuje około 40 minut.
– w  akademiku Bay Pointe położonym 40 minut jazdy komunikacją miejską od 
szkoły. Apartamenty łączą dwa pokoje z  łazienkami, przestronnym salonem, bal-
konem, kuchnią i pralnią, ręczniki są zapewnione. Bay Pointe obejmuje sprzęt do 
grillowania, kort tenisowy, duży basen i jacuzzi, salę do ćwiczeń. Studenci z różnych 
środowisk, a  także innych szkół językowych mieszkają w  Bay Pointe więc jest to 
świetne miejsce na poznawanie nowych przyjaciół. 

SAN FRANCISCO – ośrodek nauczania mieści się w centrum miasta kilka minut spa-
cerem od Union Square. Szkoła oferuje zakwaterowanie:
– u rodzin goszczących w pokojach 1, 2-osobowych, czas dojazdu do szkoły około 
30–70 minut.
– w akademiku Kenmore położonym około 25 minut jazdy komunikacją miejską od 
szkoły w pokojach 1, 2-osobowych, łazienki dzielone są z innymi kursantami, ręczniki 
są zapewnione.
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TORONTOTORONTO

Grupa wiekowa 

16+ i 30+, 

English for Work

Wiek: od 16 lat
od 30 lat
(osoby poniżej 18 lat muszą wybrać zakwaterowanie u rodziny, pokój 1-osobowy 
oraz transfer z/na lotnisko)
Terminy: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: sobota–sobota
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 STANDARDOWY INTENSYWNY/ ENGLISH FOR WORK
1 tydzień 670 CAD 740 CAD
2 tygodnie 990 CAD 1130 CAD
3 tygodnie 1310 CAD 1520 CAD
4 tygodnie 1630 CAD 1910 CAD

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
Jednorazowa opłata wpisowa do zakwaterowania: 220 CAD
Rodzina, pokój 1-os., HB 270 CAD/tydz.
Rodzina, pokój 1-os. z łazienką, HB 360 CAD/tydz.
CCNM* Residence, pokój 1-os., 
łazienka wspólna, bez wyżywienia, od 18 lat

295 CAD/tydz.

89 Chestnut Residence, od 18 lat 1 tydz. 2 tyg. 3 tyg. 4 tyg.
Pokój 2-os. z łazienką, śniadania 560 CAD 1120 CAD 1080 CAD 1440 CAD
Pokój 1-os. z łazienką, śniadania 700 CAD 1400 CAD 1350 CAD 1800 CAD
* akademik CCNN minimum 2 tyg. pobyt

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy: poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN

– materiały do nauki 10 CAD/tydz.
– sezonowa do kursu 18.06–14.09.2018 20 CAD/tydz.
– sezonowa do rodziny 16.06–15.09.2018
 pokój 1-os. 25 CAD/tydz.
 pokój 1-os. z łazienką 30 CAD/tydz.
– sezonowa do akademika 16.06–15.09.2018 CCNM Residence 30 CAD/tydz.
– taxi transfer z lotniska Toronto Pearson International (w 1 stronę) 115 CAD

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 20 lekcji tygodniowo
Kurs intensywny: 30 lekcji tygodniowo
Kurs English for Work: 30 lekcji tygodniowo (20 lekcji General English + 10 lekcji 
z zakresu tematyki biznesowej)
Nauka w godzinach rannych lub popołudniowych
Każda lekcja po 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Liczba osób w grupie: 13–15
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki, EC Online
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

Renomowana organizacja EC od 1991 roku organizuje kursy językowe dla obcokra-
jowców z całego świata. Posiada nowoczesne centra nauczania w Wielkiej Brytanii, 
USA, RPA, na Malcie oraz w Kanadzie. Posiada wiele akredytacji m.in. IALC, TOEIC oraz 
CLC, co daje gwarancję wysokiego poziomu nauczania, standardu zakwaterowania 
oraz zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.

Toronto – jest największym miastem Kanady oraz jej centrum kulturalnym. To właśnie 
tu znajdują się Art Gallery of Ontario oraz Royal Ontario Museum należące do najzna-
komitszych na świecie. Zaledwie godzina wystarczy aby dotrzeć z Toronto do tzw. 
cottage country – krainy lasów i jezior. Na popołudniowym spacerze warto odwiedzić: 
Chinatown, Little Italy, Koreatown, Little India oraz Greek Town.

Przyjazne, przestronne i odnowione centrum nauczania EC znajduje się w centrum 
miasta. Szkoła została założona w 1977 roku. Do dyspozycji uczestników pozostaje 
30 wygodnych i nowocześnie urządzonych klas, centrum komputerowe z dostępem 
do internetu (45 stanowisk), WI-FI w całym budynku, pokój rekreacyjny, dobrze wy-
posażana biblioteka oraz restauracja gdzie serwowane są ciepłe i zimne przekąski. 
W jednym terminie szkoła może pomieścić 435 kursantów. Budynek szkoły położo-
ny jest w pobliżu środków komunikacji miejskiej co stwarza uczestnikom dogodne 
warunki do wygodnego poruszania się po mieście i jego głównych atrakcjach.

Kursanci mogą wybrać zakwaterowanie u starannie dobranych rodzin goszczących 
oddalonych do 60 minut podróży komunikacją miejską od szkoły. Dodatkowo szkoła 
proponuje zakwaterowanie w akademikach:

– CCNM Residence – akademik posiada pokoje 1-osobowe, wspólne łazienki znajdują 
się na korytarzach. Na każdym piętrze znajdują się wspólne pokoje rekreacyjne z te-
lewizją satelitarną, w pełni wyposażona kuchnia i pralnia. Obiekt dysponuje również 
salą fi tness oraz kawiarnią ze zdrowym jedzeniem. Uczestnicy mieszkają w  towa-
rzystwie międzynarodowym. Pokoje wyposażone są w  pojedyncze łóżko, biurko 
i krzesło, szafę i małą lodówkę. Internet przewodowy jest dostępny w każdym pokoju 
(Ethernet dostępny w biurze akademickim). Internet WiFi jest dostępny w pomiesz-
czeniach wspólnych. Pościel i ręczniki są zapewnione, ale studenci są odpowiedzialni 
za pranie. Ochrona budynku 24h. Dojazd do szkoły zajmuje około 30 minut.
– 89 Chestnut Summer Residence (dostępny od 12 maja do 18 sierpnia). Dawniej 
4* hotel, położony jest w centrum miasta. Akademik o bardzo dobrym standardzie, 
wszystkie pokoje 1 lub 2-osobowe z łazienką, klimatyzacją. Dostępny jest internet, 
płatna pralnia, pokój rekreacyjny z TV, mikrofalówka i lodówka na każdym piętrze. Do-
stępne jest również fi tness centrum oraz kawiarnia.

Szkoła oferuje również: kursy przygotowujące do egzaminów: TOEFL, TOEIC, IELTS, 
FCE, CAE, English for work, English in the City, lekcje indywidualne z nauczycielem 1:1.

Ważne! Przy wjedzie do Kanady obowiązuje wymóg posiadania eTA (Electronic Travel 
Authorization). Opłata wyniosi 7 CAD. Wnioski składane są online, szczegółowe infor-
macje pod linkiem: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-pl.asp 
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BRIBANEBRIBANE

MELBOURNE

SYDNEY
GOLD COASTGOLD COAST

Wiek: rodzina: od 16 lat
akademik: od 18 lat
Terminy: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: niedziela–niedziela
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
Brisbane, Gold Coast Sydney, Melbourne

STANDARDOWY INTENSYWNY STANDARDOWY INTENSYWNY
4 tygodnie 1670 AUD 1850 AUD 1810 AUD 2050 AUD
8 tygodni 3110 AUD  3470 AUD 3390 AUD 3870 AUD
12 tygodni 4430 AUD 4910 AUD 4670 AUD 5510 AUD
16 tygodni 5830 AUD 6470 AUD 6150 AUD 7270 AUD

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
Jednorazowa opłata wpisowa: Brisbane, Gold Coast 265 AUD; Sydney, Melbourne 280 AUD
Rodzina, 
pokój 1-os., 
HB*

Brisbane, Gold Coast 273 AUD
Melbourne 308 AUD
Sydney 322 AUD

Akademik Pokój 2-os.** Pokój 1-os.
Sydney – Yurong House, bez wyżywienia — 434 AUD
Melbourne – Seasons Heritage, 
pokój z łazienką, bez wyżywienia

273 AUD 553 AUD

Gold Coast – Cartlon Apartments, 
pokój z łazienką, bez wyżywienia

371 AUD 637 AUD

Brisbane – Adalong Student Guest House, 
pn.–ndz.: śniadania, pn.-–pt.: obiadokolacje

— 4 tyg.
357 AUD

5 tyg.+
329 AUD

* HB - Pn. - Pt. śniadania, obiadokolacje, w weekend dodatkowo lunch
** pokój 2-os. w akademiku dostępny jest dla 2 osób podróżujących razem

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): 
 poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– do rodziny dla osób poniżej 18 lat:  Sydney, Melbourne  28 AUD/tydz.

Gold Coast, Brisbane  21 AUD/tydz.
– akademik w Melbourne, w dni: 28.09, 29.09, 06.11   100 AUD/dzień
– szkolne ubezpieczenie (obowiązkowe) Overseas Student Health Cover: 
  55 AUD/miesiąc
– zwrotny depozyt w akademiku: w Gold Coast 250 AUD

Dodatkowe opcje:
–  szkolny transfer z lotniska (w jedną stronę): 

Sydney 160 AUD; Melbourne: Tullamarine 200 AUD; Avalon 300 AUD; 
Brisbane, Gold Coast (Coolangatta oraz lotnisko w Brisbane): 150 AUD 

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 20 lekcji w tygodniu
Kurs intensywny: 28 lekcji w tygodniu
Każda lekcja 50 minut, w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 15
Książka i materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

Wszystkie centra nauczania Embassy English w Australii posiadają doskonałe wypo-
sażenie dydaktyczne: laboratoria komputerowe z najnowszym oprogramowaniem, 
dostępem do internetu, strefę Wi-Fi, tablice interaktywne, biblioteki i pokoje do samo-
dzielnej nauki to tylko niektóre z możliwości do wykorzystania w trakcie pobytu na kursie 
językowym. Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wykwalifi kowaną i doświadczoną 
kadrę lektorską na wszystkich poziomach zaawansowania.

Sydney – ośrodek nauczania znajduje się w centrum miasta, blisko atrakcji turystycz-
nych takich jak: Sydney Opera House, Harbour Bridge. Szkoła współpracuje z Charles 
Stuart University i Martin College gdzie studenci mogą korzystać z wielu udogodnień 
sportowo-rekreacyjnych i naukowych. Kursanci mieszkają u starannie dobranych rodzin 
goszczących, czas dojazdu zajmuje około 45 minut lub w akademiku Yurong House 
położonym 10 minut spacerem od szkoły. Akademik oferuje pokoje 1-osobowe, łazienka 
dzielona z innymi mieszkańcami, wyposażona kuchnia do wspólnego użytku, możliwość 
zrobienia prania za opłatą. Kursanci mają dostęp do Wi-Fi, pokoju rekreacyjnego z TV. 
W dniu przyjazdu do akademika wymagana jest karta kredytowa.

Melbourne – centrum nauczania zajmuje nowoczesny budynek położony w centrum 
biznesowo-handlowym, w pobliżu wielu atrakcji turystycznych. Szkoła proponuje za-
kwaterowanie u rodzin goszczących położonych w odległości około 45 minut jazdy 
komunikacją miejską od szkoły lub w akademiku Seasons Heritage położonym 30 minut 
autobusem od szkoły. Akademik oferuje pokoje 1-osobowe z łazienką; pościel i ręczniki 

są zapewnione. Na terenie akademika znajduje się pokój rekreacyjny z TV, kateteria, sala 
fi tness, płatna pralnia.

Gold Coast – ośrodek szkolny Embassy English usytuowany jest zaledwie kilka minut 
spacerem od wspaniałych plaż. Kursanci zakwaterowani są u rodzin goszczących, 
dojazd do szkoły zajmuje maksimum 45 minut lub w akademiku Cartlon Apartments 
znajdującym się w odległości 7 minut spacerem od szkoły. Kursanci mają dostęp do 
kuchni, mogą bezpłatnie korzystać z pralki, suszarki, łącza internetowego wireless. 
Pokoje posiadają klimatyzację. Na terenie akademika znajduje się basen, miejsce na grilla.

Brisbane – szkoła usytuowana jest w centrum miasta w pobliżu sklepów, restauracji, 
kin, teatrów. Modernistyczny ośrodek szkolny Embassy English zajmuje wspólny kampus 
z uczelnią Martin College. Szkoła proponuje zakwaterowanie u rodzin goszczących 
zlokalizowanych w odległości do 45 minut jazdy komunikacją miejską lub w akademi-
ku Adalong Student Guesthouse położonym 20–30 minut spacerem lub 10 minut jazdy 
autobusem od szkoły. W akademiku dostępne są pokoje 1, 2-osobowe wyposażone 
w szafę, biurko, krzesło TV; pościel i ręczniki są zapewnione. Do dyspozycji studentów 
pozostaje ogród, miejsce na grilla, jak również wypożyczalnia rowerów.

Po lekcjach szkoła organizuje bogaty program zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek, 
płatne bezpośrednio w szkole.
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BELGIA, SPABELGIA, SPA

Angielski, 

francuski, 

niemiecki, 

holenderski

Pełne 

zanurzenie 

w języku 

Ekskluzywny 

program

Wiek: Young adult: 18–25 lat
Program P, P1, P2: od 18 lat
Terminy: Young adult – angielski: 01.07–13.07.2018 
Program P, P1, P2 – angielski, niemiecki, francuski, holenderski: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: niedziela–piątek
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
Young adults Program P Program P1 Program P2

1 tydzień — 2990 EUR 3500 EUR 3900 EUR 
2 tygodnie 3990 EUR 5980 EUR 7000 EUR 7800 EUR
3 tygodnie — 8970 EUR 10500 EUR 11700 EUR 

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): 
 poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– sezonowa w lipcu i w sierpniu na programie P, P1, P2 150 EUR/tydz.

Dodatkowe opcje:
– dodatkowy nocleg ze śniadaniem 125 EUR 
– dopłata do apartamentu z salonem i klimatyzacją 450 EUR/tydz.
– dodatkowe lekcje 1:1 200 EUR/2 lekcje
– prywatny transfer z lotniska w Brukseli International (w 1 stronę) 205 EUR 

Opłata zawiera
 Nauka  

Program Young Adult: w  tygodniu: 30 lekcji w  grupie (w tym lekcje komunikacji 
ogólnej i w sytuacjach zawodowych) w grupie 6-osobowej + 5 lekcji multimedialnych 
pod nadzorem nauczyciela w grupie 6-osobowej
Program P: w tygodniu: 30 lekcji w grupie (20 lekcji komunikacji ogólnej w grupie 
4-osobowej + 10 lekcji komunikacji w sytuacjach zawodowych w grupie 8-osobowej) + 
5 lekcji multimedialnych pod nadzorem nauczyciela + 10 lekcji samodzielnej nauki pod 
nadzorem nauczyciela
Program P1: w tygodniu: 30 lekcji w grupie (20 lekcji komunikacji ogólnej w grupie 
4-osobowej + 10 lekcji komunikacji w sytuacjach zawodowych w grupie 8-osobowej) + 
5 lekcji prywatnych 1:1 + 5 lekcji multimedialnych pod nadzorem nauczyciela + 5 lekcji 
samodzielnej nauki pod nadzorem nauczyciela 
Program P2: w tygodniu: 30 lekcji w grupie (20 lekcji komunikacji ogólnej w grupie 
4-osobowej + 10 lekcji komunikacji w sytuacjach zawodowych w grupie 8-osobowej) + 
10 lekcji prywatnych 1:1 + 5 lekcji multimedialnych pod nadzorem nauczyciela
Każda lekcja po 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny, certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokój 1-os. z łazienką. Śniadanie, lunch, obiadokolacja.

 Zajęcia pozalekcyjne
Program Young adult: 2 wycieczki całodniowe oraz 10 godzin zajęć sportowo-rekre-
acyjnych np.: tenis, petanque, siatkówka, koszykówka, gry zespołowe.
Program Young adult, programy P, P1, P2: „Pełne zanurzenie w języku”: ciągła komuni-
kacja w nauczanym języku obcym od śniadania (08.15) do zakończenia zajęć wieczornych 
(22.00), w tym przerwy oraz wszystkie posiłki spędzane w towarzystwie nauczycieli.

CERAN – uznana organizacja z ponad 40-letnim doświadczeniem w nauczaniu języków 
obcych. Założona została przez lingwistów René i Monique Bastin, którzy rozpoczęli swój 
biznes od nabycia zamku w pięknym rejonie Belgii w celu prowadzenia tam kursów ję-
zykowych. W 2000 roku grupa CERAN przekształciła się z rodzinnej fi rmy w dużą spółkę 
akcyjną. Posiada ośrodki nauczania w  Belgii (Spa i  Ferriers) oraz we Francji (Paryż). 
W kursach szkoły CEREN uczestniczyło już ponad 150.000 klientów. 

Spa – uzdrowisko, znane na całym świecie ze swoich basenów termalnych, ale również 
odbywającego się w pobliżu Grand Prix Belgii Formuły 1. Położone niedaleko granic 
z Niemcami, Holandią i Luksemburgiem, około 90 minut jazdy od Brukseli, wśród prze-
pięknych zielonych wzgórz Ardenów.

Ośrodek nauczania szkoły CERAN zlokalizowany jest na dużym terenie, otoczonym 
lasami, i gwarantuje wszelkie udogodnienia: 7 oddzielonych od siebie obszarów języ-
kowych, z których każdy zawiera kilka sal lekcyjnych, salę multimedialną, jadalnię i pokój 
wspólny; kort tenisowy, plac do tradycyjnej francuskiej gry w bule (pétanque), boiska do 
uprawiania różnych sportów; międzynarodowy bar oraz pokój wspólny, w którym człon-
kowie różnych grup językowych mogą relaksować się w swoim gronie oraz rezydencję 
mieszkalną. 
Unikalna metoda nauczania szkoły CERAN polega na pełnym zanurzeniu w  języku 
obcym – nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale przez cały dzień, w tym podczas posił-
ków, spożywanych przy wspólnym stole z nauczycielem, dbającym o ciągłą komunikację 
w nauczanym języku. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez native speakerów oraz na-
uczycieli dwujęzycznych, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w nauczaniu języka 

obcego i  specjalnie przygotowanych do pracy w szkole CERAN. Lekcje odbywają się 
w maksymalnie 4 lub 6-osobowych grupach co pozwala nauczycielowi na ciągły kontakt 
ze studentami, rozpoznawanie ich potrzeb i dostosowywanie do nich przebiegu kursu. 
Do wyboru jest kilkanaście różnych programów nauczania, zróżnicowanych ze względu 
na poziom zaawansowania i długość pobytu (wszystkie poziomy zaawansowania, od 
całkowicie początkującego do zaawansowanego). Do najpopularniejszych należą pro-
gramy: Young Adult – skierowany do osób w wieku 18–25 lat pragnących przygotować 
się do studiów za granicą lub pierwszej pracy; programy dla osób od 18 lat – P-program 
(lekcje w grupach), P1-program lub P2-program (lekcje w grupach oraz lekcje prywatne 
– 1 lub 2 w tygodniu, w zależności od programu).

Uczestnicy kursu mieszkają na terenie kampusu, w rezydencji o wysokim standardzie, 
w przestronnych i wygodnych pokojach 1-osobowych z łazienką, wyposażonych m.in. 
w  telewizor, sejf, suszarkę do włosów. Ręczniki i  pościel są zapewnione. Na terenie 
ośrodka można również zrobić pranie (za dodatkową opłatą). W całym budynku dostęp-
ne jest bezpłatne WiFi. 
W cenie zawarte jest pełne wyżywienie: śniadanie, lunch i obiadokolacja, składające się 
często z tradycyjnych, sezonowych dań. 

Oprócz kursów angielskiego, francuskiego, niemieckiego i holenderskiego, możliwa jest 
indywidualna nauka kilku innych języków, jak włoski, hiszpański, portugalski, rosyjski, 
japoński, chiński, arabski. 
Latem szkoła CERAN organizuje również kursy dla dzieci i młodzieży w swoim ośrodku 
wakacyjnym, w Ferrières.
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Inne języki: 
kursy dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych
Wybrane oferty w renomowanych szkołach językowych

Nauka na wszystkich poziomach zaawansowania od podstawowego do zaawansowanego, test 
odbywa się zazwyczaj pierwszego dnia w szkole, ewentualnie on-line przed wyjazdem

Najchętniej wybierane destynacje:

   Niemiecki w Austrii dla młodzieży i dorosłych

  Niemiecki w Niemczech dla dzieci, młodzieży i dorosłych

  Francuski we Francji dla młodzieży i dorosłych

  Hiszpański w Hiszpanii dla młodzieży i dorosłych

  Włoski we Włoszech dla młodzieży i dorosłych

  Rosyjski w Rosji dla dorosłych
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WIEDEŃ

Wiek:  Kurs Summer School: 12–17 lat; Kurs Holiday Course: 16–19 lat
Kurs standardowy, intensywny, biznesowy: od 16 lat
Terminy: Kurs Summer School: 01.07, 15.07*, 22.07.18** 
Kurs Holiday Course: 01.07, 15.07, 22.07*, 29.07.18** 
* kurs 2, 3-tyg., ** kurs tylko 2-tyg.

Kurs standardowy, intensywny: w każdy poniedziałek
Kurs biznesowy: 07.05, 09.07, 30.07, 03.09.2018
Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 SUMMER 

SCHOOL * 
HOLIDAY 

COURSE * 
STANDARDOWY INTENSYWNY/

BIZNESOWY** 
1 tydzień — — 270 EUR 393 EUR
2 tygodnie 1570 EUR 1183 EUR 440 EUR 686 EUR
3 tygodnie 2235 EUR 1659 EUR 610 EUR 979 EUR
4 tygodnie — 2135 EUR 780 EUR 1272 EUR
* cena zawiera zakwaterowanie
** kurs biznesowy tylko 1, 2-tyg., wymagany poziom języka – średniozawansowany

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień (od 16 lat)
Pokój 2-os. Pokój 1-os.

Rodzina/ Student House# 130 EUR 198 EUR
Actilingua Residence standard 151 EUR 208 EUR
WYŻYWIENIE B&B HB
Rodzina, Student House, Actilingua Residence 49 EUR 131 EUR
# Student House dostępny tylko w lipcu i sierpniu!

Dopłaty:
–  pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem  250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
–  sezonowa do zakwaterowania od 01.07 do 25.08.18 49 EUR/tydz.
–  depozyt płatny w dniu przyjazdu do Student House/Residence 100 EUR

Dodatkowe opcje:
–  Summer School 12–17 lat, pokój 3–4-os. z prysznicem 86 EUR/tydz.
–  Holiday Course 16–19 lat, pokój 1-os. 68 EUR/tydz.
–  transfer z lotniska/głównej stacji kolejowej (w 1 stronę) 40 EUR
 Summer School 80 EUR
–  przelot z opieką stewardesy, w 1 stronę: 09:00–17:00 102 EUR
 17:00–09:00 127 EUR

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy, Summer School, Holiday Course: 20 lekcji w tygodniu, zajęcia 
rano lub po południu
Kurs intensywny: 30 lekcji w tygodniu (20 lekcji w grupie + 10 lekcji w mini grupie)
Kurs biznesowy: 30 lekcji w tygodniu (20 lekcji w grupie + 10 lekcji z zakresu biznesu)
Każda lekcja 45 minut, nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 12, Mini grupa: 8, kurs Summer School i Holiday 
Course: 15
Materiały i podręczniki do nauki (wypożyczone), słownik Actilingua
Test kwalifi kacyjny online, certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Kurs Summer School: akademik – pokój 4–6-os.; śniadanie, lunch, obiadokolacja
Holiday Course: student house – pokój 2, 3-os. z łazienką; śniadanie i obiadokolacja
(przejazdy po mieście pokrywa uczestnik, 16 EUR/tydz.)
Kurs standardowy, intensywny, biznesowy: wg wybranej opcji

 Zajęcia pozalekcyjne
Kurs Summer School: zajęcia rekreacyjne i  sportowe np.: badminton, piłka nożna, 
koszykówka, pływanie, aerobik, spacery po Wiedniu, warsztaty teatralne, nauka walca 
wiedeńskiego, quizy, dyskoteki, Wiedeń nocą, barbecue party, wykłady o sztuce. 
Kurs standardowy, intensywny, biznesowy, Holiday Course: 5 zajęć kulturalnych 
np. spacer po Wiedniu, wykłady o kulturze, sztuce, muzyce, literaturze, kurs walca wie-
deńskiego, przyjęcie międzynarodowe, zajęcia sportowe. 

Actilingua Academy –  renomowana szkoła języka niemieckiego założona została 
w 1988 roku i od tego czasu prowadzi kursy językowe dla obcokrajowców. Zrzeszona 
jest w  międzynarodowych organizacjach IALC oraz Campus Austria, co gwarantuje 
wysoki poziom oferowanych usług.
Wiedeń – stolica i największe miasto Austrii. Jest architektoniczną perełką, można tu 
znaleźć budowle reprezentujące wszystkie najważniejsze epoki.

Kurs Summer School Vienna (12–17 lat) – ośrodek nauczania zajmuje prestiżowy, 
prywatny kampus ufundowany przez cesarzową Marię Teresę. Szkoła położona jest 
w centrum Wiednia w pobliżu największych atrakcji turystycznych, posiada dobrze 
wyposażone sale lekcyjne oraz pokój rekreacyjny. Na jej rozległych terenach znajduje 
się duży park, który mieści boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę oraz korty tenisowe. 
Młodzież mieszka w akademiku na terenie kampusu w przestronnych, komfortowych 
pokojach 4–6-osobowych (prysznice na każdym piętrze) lub pokojach o podwyższo-
nym standardzie 3–4-osobowych z prysznicami. Szkolna kadra mieszka z młodzieżą 
w kampusie i sprawuje nadzór 24h.
Kurs Holiday Course (16–19 lat) –  program kursu językowego przygotowany dla 
starszej młodzieży, która preferuje wspólne spędzanie czasu z rówieśnikami. Zajęcia 
lekcyjne prowadzone są w ośrodku Sacre Coeur, który położony jest obok całorocznej 
szkoły Actilingua. Ośrodek jest dobrze wyposażony, na jego terenie znajduje się prze-
stronny park oraz wiele sportowych udogodnień. Kursanci zakwaterowani są w student 
house w pokojach 2, 3-osobowych z łazienką i z telefonem. Dojazd komunikacją miejską 
do szkoły zajmuje około 25 minut. Uczestnicy mają dostęp do internetu Wi-Fi, WLAN.

Kurs standardowy, intensywny, biznesowy (od 16 lat) – ośrodek nauczania dla osób 
dorosłych zlokalizowany jest w centrum Wiednia w pobliżu Belvedere Palace. Zajmuje 
pierwsze piętro, pięknego domu w stylu secesyjnym, całkowicie odnowionego z klima-
tyzacją. Na terenie szkoły znajdują się doskonale wyposażone sale lekcyjne z TV i DVD, 
biblioteka multimedialna, laboratorium komputerowe z  bezpłatnym dostępem do 
internetu (również strefa WLAN/Wi-Fi), a także kafeteria. 10–15 dodatkowych sal lekcyj-
nych i tereny sportowe znajduje się tuż obok, w Sacre Coeur.
Na kursie standardowym, intensywny i biznesowym szkoła proponuje różne warianty 
zakwaterowania:
– Rodziny goszczące – pokoje 1, 2-osobowe, łazienka dzielona jest wspólnie z rodziną, 
usytuowane są około 40 minut jazdy komunikacją miejską do szkoły. Zakwaterowanie 
u rodzin stwarza niepowtarzalną okazję do praktycznego doskonalenia języka.
– Student House (lipiec-sierpień) – pokoje 1, 2-osobowe dzielone z innymi studentami 
szkoły Actilingua. Dojazd do szkoły komunikacją miejską zajmuje od 15 do 30 min.
– Actilingua Residence – położona w samym centrum Wiednia, 15 minut komunika-
cją miejską od szkoły. Odrestaurowany budynek w stylu secesyjnym, oferuje pokoje 
1, 2-osobowe o wysokim standardzie. Pokoje pogrupowane są w apartamenty (3–6 stu-
dentów dzieli kuchnię i łazienkę), wyposażone w TV, radio, telefon. W budynku znajduje 
się także bezpłatna strefa WLAN / Wi-Fi.
Po zajęciach lekcyjnych szkoła organizuje bogaty program zajęć rekreacyjno-sporto-
wych oraz wycieczek np. Salzburg, Wachau – płatne bezpośrednio w szkole.
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NIEMIECKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

BERLINBERLIN

Żeglarstwo, 

tenis

Wiek: Kurs Berlin Young & Fun: 7 – 14 lat
Kurs Berlin Water Sports: 13 – 17 lat
Kurs Berlin College: 16 – 18 lat
Terminy: Kurs Berlin Young & Fun: 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07*, 
05.08.2018** 
Kurs Berlin Water Sports: 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07*, 29.07.2018** 
Kurs Berlin College: 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07*, 05.08.2018** 
* kurs 2, 3-tyg., ** kurs tylko 2-tyg.

Zakwaterowanie: niedziela–niedziela 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 BERLIN 

YOUNG & FUN
BERLIN 

WATER SPORTS
BERLIN 

COLLEGE
2 tygodnie 1480 EUR 1820 EUR  1470 EUR
3 tygodnie 2190 EUR  2680 EUR 2170 EUR
4 tygodnie 2900 EUR 3540 EUR 2870 EUR

Dopłaty:
–  pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy):  350 PLN

Dodatkowe opcje:
–  dodatkowy nocleg 100 EUR
–  Kurs Berlin Young & Fun:
 żeglarstwo / tenis 3 x 90 minut w tyg.  80 EUR/tydz.
–  Kurs Berlin College:
 zakwaterowanie w kampusie, pokój 3-5 os. z łazienką 80 EUR/tydz.
 zakwaterowanie w hostelu pokój 2-os. z łazienką 80 EUR/tydz.
 wstępy do obiektów zwiedzanych ok. 30 EUR/tydz.
 dojazdy od rodziny do szkoły 60–80 EUR/2–4-tyg.

Opłata zawiera
Kurs Berlin Young & Fun: 15 lekcji w tygodniu
Kurs Berlin Water Sports, Berlin College: 20 lekcji w tygodniu
Nauka w grupach międzynarodowych
Każda lekcja trwa 45 minut
Maksymalna liczba osób w grupie: 12
Materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Kurs Berlin Young & Fun, Water Sports: akademik – pokój 2, 3-os. z łazienką; śnia-
danie, lunch, obiadokolacja.
Kurs Berlin College: hostel – pokój 3-5-os. z łazienką; rodzina – pokój 1, 2-os. śniada-
nie i obiadokolacja.

 Zajęcia pozalekcyjne
Kurs Berlin Young & Fun, Water Sports: 1 wycieczka całodniowa i jedna półdniowa 
w tygodniu; Berlin College: 1 sobotnia wycieczka całodniowa w tygodniu.
Kurs Berlin Young & Fun: 3 zajęcia dziennie np. piłka nożna, aerobik, warsztaty te-
atralne, taniec, body painting, barbecue, dyskoteki, wieczory fi lmowe, gry i zabawy 
zespołowe.
Kurs Berlin Water Sports: 2 zajęcia dziennie np. siatkówka plażowa, pływanie, 
wioślarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, piłka nożna, surfi ng, wspinaczka, rowery, 
barbecue, breakdance, ognisko, dyskoteka.
Kurs Berlin College: 2 rodzaje zajęć pozalekcyjnych dziennie w międzynarodowych 
grupach: zakupy, clubbing, zwiedzanie Berlina.

 Transfer w godz. 08:00-22:00
niedzielny transfer z/na stację kolejową/lotnisko w Berlinie

 Nadzór opiekunów szkolnych: 
Berlin Young & Fun, Berlin Water Sports

GLS Sprachenzentrum – jedna z najbardziej prężnie działających szkół językowych 
w  Niemczech. Została założona w  1983 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie 
w  organizowaniu kursów językowych dla obcokrajowców. Zrzeszona jest w  ALTO 
(Association of Language Travel Organisations) oraz FADAF (Fachverband Deutsch als 
Fremdsprache).

Kurs Berlin Young & Fun (7–14 lat) – kampus położony jest nad pięknym jeziorem 
Zeuthen na obrzeżach Berlina. Na terenie kampusu uniwersytetu Teikyo z uczest-
nikami kursu z różnych krajów świata przebywają niemieckie dzieci i biorą udział 
w różnorodnych zajęciach sportowych i rekreacyjnych – jest to doskonała okazja by 
wykorzystać swój niemiecki w praktyce! Codziennie organizowane są zajęcia dodat-
kowe: pokaz talentów, grill, piłka ręczna – program aktywności zmienia się codziennie. 
Uczestnicy kursu zakwaterowani są w akademiku na terenie kampusu wraz z kadrą 
nauczycielską. Na terenie ośrodka znajduje się m.in.: 25 sal lekcyjnych, sala video, sala 
bilardowa, boisko do gry w siatkówkę oraz fi tness centre.

Kurs Berlin Water Sports (13–17 lat) – ośrodek położony jest 30 km od Berlina nad 
jeziorem Wolzig. Kampus posiada bogate zaplecze przygotowane specjalnie do 
uprawiania sportów wodnych: przystań z łodziami, deski do surfi ngu, kajaki, canoe, 
żaglówki. Kursanci mogą również korzystać z 10 sal lekcyjnych, siłowni, studia fi tness, 

wypożyczalni rowerów, boiska do siatkówki plażowej, boiska do piłki nożnej, plaży. 
Kursanci zakwaterowani są w akademiku szkolnym na terenie kampusu. Kurs pole-
cany jest szczególnie dla młodzieży pragnącej połączyć naukę języka z możliwością 
uprawiania sportów wodnych.

Kurs Berlin College (16–18 lat) – ośrodek położony jest w kultowej dzielnicy Berlina 
–  Prenzlauer Berg na Kastanienallee, wśród niezliczonych klubów, kawiarni, barów, 
galerii i sklepów, sprzedających odzież berlińskich projektantów. Na terenie kampusu 
znajduje się 40 sal lekcyjnych, ogród, kawiarnia, restauracja, foyer, boiska sportowe, wy-
pożyczalnia rowerów. Kursanci mają do wyboru kilka wariantów zakwaterowania:
– u rodzin goszczących, staranie dobranych, pokoje 1, 2-osobowe, czas dojazdu do 
szkoły zajmuje około 30–50 minut,
– w hostelu, pokoje 3–5-osobowe z łazienkami i TV, oddalony 5 minut pieszo od szkoły.
Dodatkowo za dopłatą możliwe jest również zakwaterowanie:
– w studiach na terenie kampusu, pokoje 3–5-osobowe (każde studio z kuchnią, TV 
i łazienką),
– w  hostelu, pokoje 2-osobowe z  łazienką, zlokalizowany 10 minut spacerem od 
centrum nauczania.
Kursanci mają dostęp do internetu WLAN na terenie kampusu lub w hostelach. Lunch 
za dopłatą serwowany jest w kafeterii szkolnej na terenie głównego kampusu GLS.

KNN-02/18
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NIEMIECKI: KURSY DLA OSÓB DOROSŁYCH

BERLINBERLIN

Wiek: Kurs standardowy, intensywny: od 18 lat
Kurs standardowy: od 30 lat 
Terminy: Kurs standardowy, intensywny od 18 lat: w każdy poniedziałek
Kurs standardowy od 30 lat: w każdy poniedziałek od 25.06 do 17.08.2018
Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 STANDARDOWY 18+/30+ INTENSYWNY 18+
1 tydzień 195 EUR 320 EUR
2 tygodnie 320 EUR 580 EUR
3 tygodnie 480 EUR 870 EUR
4 tygodnie 640 EUR 1160 EUR

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
Śniadania 1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 4 tygodnie
Apartament w kampusie 
i poza kampusem* 

pokój 2-os. 300 EUR 520 EUR 800 EUR 1080 EUR
pokój 1-os. 480 EUR 910 EUR 1400 EUR 1890 EUR

Rodzina pokój 1-os. 270 EUR 455 EUR 700 EUR 945 EUR
Hotel, pokój z łazienką pokój 1-os. 540 EUR 1040 EUR 1600 EUR 2160 EUR
* Apartament poza kampusem – śniadania serwowane są w kawiarni szkolnej GLS od poniedziałku do piątku.

Dopłaty:
–  pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): 
 poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
–  sezonowa do kursu 24.06–18.08.2018 40 EUR/tydz.
–  sezonowa do zakwaterowania 24.06–18.08.2018 80 EUR/tydz.
–  depozyt płatny w dniu przyjazdu do apartamentu 100 EUR
–  opłata za sprzątanie płatna w dniu przyjazdu do apartamentu  30 EUR

Dodatkowe opcje:
–  lunch i obiadokolacje na kampusie 140 EUR/tydz.
–  transfer z lotniska w Berlinie (w 1 stronę) 60 EUR

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy od 18 lat, od 30 lat: 20 lekcji w tygodniu
Kurs intensywny: 30 lekcji w tygodniu 
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: kurs standardowy 12, 
kurs intensywny: 8
Test kwalifi kacyjny
Książka, materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji, cena zawiera śniadania

 Zajęcia pozalekcyjne
3 zajęcia popołudniowe w tygodniu, np. wieczór powitalny w pubie, wieczór fi lmowy, 
spotkania międzynarodowe lub seminarium na temat historii i kultury Niemiec.

GLS Sprachenzentrum – prywatna szkoła założona została w 1983 roku. Posiada wielo-
letnie doświadczenie w organizacji kursów językowych dla obcokrajowców. Zrzeszona 
jest m.in. w ALTO oraz FADAF. Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez profesjonalną i do-
świadczoną kadrę nauczycieli, na wszystkich poziomach zaawansowania.

Berlin – nowoczesny, absolutnie wyjątkowy kampus GLS, położony jest w samym 
centrum kultowej dzielnicy – Prenzlauer Berg, która po upadku Muru Berlińskiego jest 
uważana za kultową dzielnicę miasta. Na terenie ośrodka znajduje się 55 doskonale 
urządzonych sal lekcyjnych, 50 apartamentów typu studio 1-2-osobowych, kafeteria, 
restauracja, sala komputerowa z bezpłatnym dostępem do internetu oraz dostępem do 
strefy WLAN dla laptopów, ogródek piwny, księgarnia, ogród, wypożyczalnia rowerów 
oraz spektakularny hotel, w którym mieści się 72 pokoje o wysokim standardzie wypo-
sażenia oraz basen.

Szkoła GLS proponuje różne warianty zakwaterowania:
– w apartamentach 1 lub 2-osobowych na terenie kampusu. Apartamenty są w pełni 
wyposażone z kuchnią i z łazienką prywatną lub wspólną, telewizorem, bezpłatnym 
bezprzewodowym dostępem do internetu. Śniadanie w formie bufetu serwowane jest 
w szkolnej kawiarni od 07.30–10.00.

– w apartamentach poza kampusem – zlokalizowane są około 30 minut jazdy ko-
munikacją miejską od szkoły. Każdy z  apartamentów posiada 2 sypialnie (pokoje 1 
i 2-osobowe), od 2 do 4 studentów GLS mieszka razem dzieląc łazienkę, w pełni wypo-
sażoną kuchnię oraz pokój dzienny. Posiłki serwowane są w kawiarni szkolnej GLS od 
poniedziałku do piątku.
– w hotelu Stadtbad Oderberger – najbardziej spektakularny budynek na terenie 
kampusu GLS, mieści się w dawnych słynnych łaźniach „Stadtbad Oderberger”. Wszyst-
kie pokoje są nowocześnie urządzone, ale zachowały swój oryginalny styl, zostały 
starannie odrestaurowane w  najdrobniejszych detalach. Oferuje zakwaterowanie 
w pokoju 1-osobowym z łazienką, ekspresem do kawy, lodówką, TV, bezpłatnym WiFi. 
Śniadanie w formie bufetu serwowane są od 07.30–10.00 w kawiarni szkolnej.
– u rodzin goszczących oddalonych od szkoły do 35 minut jazdy komunikacją miejską. 
Zakwaterowanie u rodzin stwarza dodatkowe możliwości wykorzystania nowo pozna-
nego słownictwa oraz pozwala na poznanie zwyczajów panujących w Niemczech.
Szkoła zapewnia pościel i ręczniki w każdym wariancie zakwaterowania.

Po zajęciach lekcyjnych szkoła organizuje bogaty program zajęć rekreacyjnych oraz wy-
cieczek płatnych bezpośrednio w szkole.
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NIEMIECKI: KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
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BERLIN

MONACHIUM

KOLONIA
BBBBB
ANNIA

CCHCH

Wiek: rodzina od 16 lat
studio apartament od 18 lat
shared apartament od 20 lat 
Terminy: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 STANDARDOWY INTENSYWNY
1 tydzień 270 EUR 330 EUR
2 tygodnie 470 EUR 560 EUR
3 tygodnie  670 EUR 790 EUR
4 tygodnie 870 EUR 1020 EUR

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
Pokój 2-os. Pokój 1-os.

Rodzina, B&B 180 EUR 240 EUR
Rodzina, HB 260 EUR 320 EUR
Shared apartament, bez wyżywienia 180 EUR 240 EUR
Shared apartament PLUS, bez wyżywienia 200 EUR 260 EUR
Studio apartament, bez wyżywienia — 290 EUR

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): 
 poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018)  350 PLN
– sezonowa za kurs w terminie 01.07 – 29.09.2018   30 EUR/tydz.
– sezonowa za zakwaterowanie w terminie 01.07 – 29.09.2018   40 EUR/tydz.
– depozyt płatny pierwszego dnia w apartamencie shared i studio   300 EUR

Dodatkowe opcje:
– lekcje poprawnej wymowy w grupach maks. 2-os. 
 3 lekcje/tydz.   140 EUR
  6 lekcji/tydz.   260 EUR 
– transfer z lotniska (w 1 stronę)  90 EUR
– transfer z lotniska (w 2 strony) 160 EUR 

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 20 lekcji w tygodniu
Kurs intensywny: 25 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 10 (w sezonie 12)
Materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny online
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji
Koszty dojazdu do szkoły pokrywa kursant około 25 EUR/tydz.

 Zajęcia pozalekcyjne
Trzy razy w tygodniu zajęcia kulturalno – towarzyskie np. zwiedzanie miasta, dyskote-
ki, wieczory fi lmowe, wieczorki międzynarodowe i wiele innych.

BWS Germanlingua szkoła założona została 1984 w roku, zrzeszona jest w międzyna-
rodowej organizacji IALC. Zajęcia lekcyjne prowadzone są na wszystkich poziomach 
zaawansowania przez wykwalifi kowanych i doświadczonych lektorów. Posada 3 ośrodki 
nauczania specjalizujące się w nauczaniu języka niemieckiego.

Berlin – szkoła BWS położona jest w centrum miasta w pobliżu Friedrichstrasse oraz 
Bramy Brandenburskiej. W budynku szkoły mieści się 9 doskonale wyposażonych sal 
lekcyjnych, kafeteria i taras. Studenci mogą korzystać z bezpłatnego internetu.

Monachium –  szkoła BWS usytuowana jest w  samym centrum miasta, zaledwie 3 
minuty od słynnego Marienplatz. Posiada 8 nowocześnie wyposażonych klas, a  do 
dyspozycji studentów pozostaje biblioteka z bezpłatnym dostępem do internetu oraz 
kafeteria.

Kolonia – szkoła BWS znajduje się w centrum miasta. Posiada dobrze wyposażane sale 
lekcyjne, pokój rekreacyjny, bibliotekę oraz bezprzewodowy internet. W pełni wyposa-
żona kuchnia jest popularnym miejscem spotkań i konwersacji oaz miejscem wspólnie 
spędzanego czasu w przerwach pomiędzy lekcjami. 

Kurs standardowy – zajęcia lekcyjne na prowadzone są w godzinach porannych po-
niedziałek – piątek 09:30 – 13:00 lub po południu 14:30–18:00 (w sezonie) oraz na kursie 
intensywnym w godzinach poniedziałek – piątek 09:30 -14:00 lub po południu 13:15 – 

18:00 (w sezonie).
Szkoła oferuje różne warianty zakwaterowania:
– u  rodzin goszczących, starannie dobranych, czas podróży komunikacją miejską 
do szkoły zajmuje około 20–40 minut. Zakwaterowanie u rodziny goszczącej stwarza 
niepowtarzalną okazję do doskonalenia umiejętności językowych, także po zajęciach 
lekcyjnych. Uczestnicy kursu poniżej 18 roku życia zobowiązani są stawić się w miejscu 
zakwaterowania przed północą. Ręczniki oraz pościel zapewnia rodzina goszcząca.
– w shared apartament – mieszkania dzielone z innymi uczestnikami kursu, zlokali-
zowane do 15 minut spacerem od szkoły w Berlinie i do 30 minut jazdy komunikacją 
miejską w Monachium i Kolonii. Posiadają w pełni wyposażony aneks kuchenny, ła-
zienkę oraz salon z TV do wspólnego użytku z innymi mieszkańcami. Zakwaterowanie 
w apartamentach dostępne jest po godzinie 17:00 w dniu przyjazdu (niedziela). Shared 
Apartament PLUS są dodatkowo wyposażone w  pralkę, zmywarkę oraz internet 
WLAN/WiFi.
– w studio apartament – mieszkania 1-osobowe, w skład których wchodzi sypialnia, 
łazienka i aneks kuchenny oraz dostęp do WiFi. Czas dojazdu do szkoły zajmuje do 30 
minut jazdy komunikacją miejską. Zakwaterowanie w apartamentach dostępne jest po 
godzinie 17:00 w dniu przyjazdu (niedziela).

Szkoła BWS proponuje również inne kursy jak Business German, kursy egzaminacyjne, 
lekcje wymowy lub tańca. Po lekcjach organizuje ciekawy program zajęć kulturalnych 
i towarzyskich.
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NIEMIECKI: KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

FRANKFURTFRANKFURT

Wiek: Kurs wakacyjny: 13–21 lat
Kurs standardowy, intensywny: od 18 lat
Terminy: Kurs wakacyjny: 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08*, 
19.08**, 26.08.2018*** 
* kurs tylko 1,2,3-tyg.; ** kurs tylko 1, 2-tyg.; *** kurs tylko 1 tydz.

Kurs standardowy, intensywny: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 KURS WAKACYJNY 13–21 LAT RODZINA AKADEMIK HOTEL
1 tydzień 2903 PLN 3150 PLN 4163 PLN
2 tygodnie 5603 PLN 6098 PLN 8123 PLN
3 tygodnie 8303 PLN 9045 PLN 12083 PLN
Kolejny tydzień 2700 PLN 2948 PLN 3960 PLN
Dopłata do kursu intensywnego 270 PLN/tydz.
Dopłata do intensywnego programu pozalekcyjnego 
(8 tygodniowo)

338 PLN/tydz.

KURS Od 18 lat
Jednorazowa opłata rezerwacyjna: 270 PLN STANDARDOWY INTENSYWNY
1 tydzień 720 PLN 1035 PLN
Kolejny tydzień 720 PLN 1035 PLN

ZAKWATEROWANIE (od 18 lat) – cena za tydzień
Jednorazowa opłata rezerwacyjna: 360 PLN

Do 17.03 
od 30.90

18.03–16.06 
26.08–29.09

17.06–25.08

Rodzina, pokój 1-os. HB 1240 PLN 1330 PLN 1465 PLN
Apartament komfort, pokój 2-os. 835 PLN 925 PLN 1060 PLN
Apartament, komfort, pokój 1-os. 1150 PLN 1240 PLN 1375 PLN

Dopłaty:
–  pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (3.06–01.09.2018) 350 PLN
–  książka (płatna w szkole) do wypożyczenia 5 EUR/tydz. 15 EUR depozyt
–  depozyt płatny w dniu przyjazdu do akademika/hotelu 50 EUR

Dodatkowe opcje:
–  w przypadku wykupienia asysty personelu pokładowego dla osób nieletnich 
 (w 1 stronę)  675 PLN
–  transfer z lotniska Frankfurt International na kursie standardowym i intensywnym)  
  w dniu przylotu 405 PLN, w dniu powrotu 270 PLN

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs wakacyjny, standardowy: 20 lekcji w tygodniu (zajęcia odbywają się w godzi-
nach rannych lub popołudniowych)
Kurs intensywny: 30 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Maksymalna liczba osób w grupie: wakacyjny – 15, standardowy, intensywny – 12
Materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny online
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Kurs wakacyjny: akademik – pokój 4-os.; rodzina – pokój 2-os., hotel – pokój 2-os. z ła-
zienką. Śniadanie, lunch w szkole, obiadokolacja.
Kurs standardowy, intensywny: wg wybranej opcji.

 Zajęcia pozalekcyjne
Kurs wakacyjny: standardowy program zajęć pozalekcyjnych (4 zajęcia tygodniowo) 
np. powitalne party, barbecue, kręgle, kino; 1 całodniowa oraz 2 półdniowe wycieczki 
na kursie 2-tyg. i 2 całodniowe oraz 3 półdniowe wycieczki na kursie 3 tyg. np. Katedra 
i kościół Św. Pawła, muzeum Goethego, Marburg, Wiesbaden, Heidelberg, Mainz.

 Transfer
Kurs wakacyjny: transfer z/na lotnisko Frankfurt International (FRA) w  godzinach 
09:00–19:00.

 Kurs wakacyjny: nadzór opiekunów szkolnych

Sprachcaff e Languages Plus od ponad 30 lat organizuje kursy językowe dla obcokra-
jowców. Jest międzynarodową organizacją posiadającą ponad 40 ośrodków nauczania 
w wielu krajach, zrzeszoną w FIYTO oraz ALTO.

Frankfurt –  szkoła językowa znajduje się w  eleganckiej dzielnicy Sachsenhau-
sen w  pobliżu licznych sklepów, restauracji oraz barów. Zajęcia prowadzone są 
w 19 dobrze wyposażonych salach lekcyjnych z dostępem do sprzętu audiowizual-
nego. Szkoła posiada przestronne lobby z kącikiem kawowym, gdzie kursanci chętnie 
relaksują się pomiędzy lekcjami. Korzystanie ze strefy Wi-Fi jest dodatkowo płatne 
(1 EUR za godzinę).

Kurs wakacyjny (13–21 lat) –  program przygotowany dla młodzieży, łączy naukę 
języka niemieckiego z programem zajęć pozalekcyjnych.
Szkoła proponuje następujące warianty zakwaterowania:
– akademik, pokoje 4-osobowe, położony około 10 minut spacerem od szkoły. Na 
terenie akademika znajduje się sala rekreacyjno-wypoczynkowa z TV, łazienki na kory-
tarzu do wspólnego użytku mieszkańców danego piętra,

– hotel, pokoje 2-osobowe z łazienkami, TV i sejfem, położony 10 minut spacerem od 
szkoły,
– rodziny goszczące, starannie wyselekcjonowane, pokoje 2-osobowe, zlokalizowane 
około 45 minut jazdy komunikacją miejską od szkoły. Mieszkanie u rodzin stwarza do-
skonałą okazję do poznania zwyczajów panujących w Niemczech oraz daje możliwość 
wykorzystania nowo poznanego słownictwa.

Kurs standardowy i intensywny (od 18 lat) – nauka prowadzona jest przez wykwa-
lifikowaną kadrę lektorską na wszystkich poziomach zaawansowania. Do wyboru 
pozostaje czas trwania od kilku do kilkunastu tygodni oraz intensywność kursu. Szkoła 
we Frankfurcie oferuje kursy w grupach jak i lekcje indywidualne. Możesz wybrać kurs: 
standardowy, intensywny lub egzaminacyjny czy zajęcia indywidualne. Szkoła propo-
nuje zakwaterowanie:
– w komfortowych apartamentach oddalonych od szkoły do 15 minut jazdy komu-
nikacją miejską. Każdy apartament składa się z 3–4 sypialni, pokoje 1, 2-osobowe, do 
wspólnego użytku mieszkańców pozostaje łazienka oraz kuchnia.
– u rodzin goszczących oddalonych od szkoły do 50 minut jazdy komunikacją miejską.
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FRANCUSKI: KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

NICEA

PARYŻ

Wiek: Nicea: 13–21 lat
Paryż: 16–21 lat
Terminy: Nicea: 17.06#, 24.06#, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08*, 12.08**, 19.08.2018*** 
Paryż: 01.07, 08.07, 15.07, 22.07*, 29.07**, 05.08.2018*** 
* kurs 1, 2, 3-tyg.; ** kurs 1, 2-tyg.; *** kurs 1-tyg.; # zakwaterowanie tylko u rodziny

Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 NICEA

RODZINA
NICEA 

AKADEMIK
PARYŻ

RODZINA
1 tydzień 2835 PLN 4185 PLN 3600 PLN
2 tygodnie 5468 PLN 8168 PLN 6773 PLN
3 tygodnie 8100 PLN 12150 PLN 9945 PLN
Kolejny tydzień 2633 PLN 3983 PLN 3173 PLN
NICEA: dopłata do kursu intensywnego 315 PLN/tydz.
Dopłata do intensywnego programu 
pozalekcyjnego (8 tygodniowo)

270 PLN/tydz.

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): 350 PLN
– depozyt płatny w akademiku 100 EUR

Dodatkowe opcje:
– w przypadku wykupienia asysty personelu pokładowego dla osób nieletnich, 
 obowiązuje dopłata: 675 PLN/w 1 stronę
– wszelkie zmiany w rezerwacji minimum  225 PLN

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs Wakacyjny: 20 lekcji w tygodniu
Kurs intensywny (Nicea): 30 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 15
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny online
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2-os.
Akademik (Nicea): pokój 2-os. z łazienką
Śniadanie, lunch (pakowany), obiadokolacja

 Zajęcia pozalekcyjne
Standardowy program zajęć pozalekcyjnych (4 tygodniowo) np. powitalne party, gry 
i zabawy na plaży, wieczory muzyczne i fi lmowe, kręgle, karaoke, zajęcia artystyczne, 
plażowanie w Nicei, rejs statkiem w Paryżu.
1 półdniowa wycieczka na kursie 1-tyg.
1 całodniowa i 2 półdniowe wycieczki na kursie 2-tyg., 
2 całodniowe i 3 półdniowe wycieczki na kursie 3-tyg., 
3 całodniowe i 4 półdniowe wycieczki na kursie 4-tyg.

 Transfer
Nicea: szkolny transfer z lotniska w Nicei (NCE) w dniu przyjazdu i wyjazdu (w godzi-
nach 08:00–20:00)
Paryż: szkolny transfer z lotniska Charles de Gaulle (CDG) lub Orly (ORY) w dniu przy-
jazdu i wyjazdu (w godzinach 09:00–17:00)

 Nadzór opiekunów szkolnych

SPRACHCAFFE Languages Plus od ponad 30 lat organizuje kursy językowe dla ob-
cokrajowców. Posiada ośrodki nauczania w wielu krajach m.in. w Niemczech, Francji, 
Anglii, Włoszech, USA, na Kubie i na Malcie. Zrzeszona jest w FIYTO (Federation of In-
ternational Youth Travel Organisations) oraz ALTO (Association of Language Travel 
Organisations).

Nicea – główny budynek szkoły Sprachcaff e w Nicei mieści się w centrum miasta, nie-
daleko katedry Notre Dame. Zaledwie w 15 minut spacerem można dotrzeć do Starego 
Miasta i słynnej nadmorskiej promenady. W pobliżu szkoły znajduje się również główna 
stacja autobusowa Gare Routiere. Ośrodek wakacyjny zlokalizowany jest zaledwie 
10 minut spacerem od głównego centrum nauczania Sprachcaff e. Studenci mają do 
dyspozycji 7 sal lekcyjnych z audio-wizualnymi udogodnieniami, taras, pokój rekre-
acyjno-wypoczynkowy, stanowiska komputerowe z dodatkowo płatnym dostępem do 
internetu. Kursy prowadzone są na poziomie A1 – C1.

Szkoła proponuje zakwaterowanie:
– u rodzin francuskich, starannie dobranych, w pokojach 2-osobowych, zlokalizowa-
nych od 10 do 30 minut podróży komunikacją miejską do szkoły,
– w  akademiku, w  prosto, ale przytulnie wyposażonych i  klimatyzowanych poko-
jach 2-osobowych z  łazienkami. Akademik położony jest w  samym centrum Nicei, 
10–15 minut spacerem od szkoły i plaży. Kursanci mają dostęp do internetu WiFi.

Paryż – ośrodek szkoły Sprachcaff e położony jest w centrum Paryża przy stacji metra 
Grands Boulevards w otoczeniu licznych kawiarenek, sklepów, galerii i muzeów. Szkoła 
dysponuje 8 jasnymi salami lekcyjnymi z udogodnieniami audio-wizualnymi, bibliote-
ką, pokojem wypoczynkowym, 4 komputerami z bezpłatnym dostępem do internetu. 
W budynku jest również bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu dla osób 
z własnymi laptopami. Szkoła organizuje kursy od poziomu A1 do poziomu B1.

Szkoła proponuje zakwaterowanie:
– u rodzin francuskich, starannie dobranych, w pokojach 2-osobowych. Mieszkanie 
u rodzin stwarza niepowtarzalną okazję do doskonalenia języka oraz poznania kultury 
francuskiej. Rodziny zlokalizowane są około 20–30 minut podróży komunikacją miejską 
do szkoły.

Po zajęciach lekcyjnych szkoła organizuje ciekawy program zajęć rekreacyjno-sporto-
wych oraz wycieczek. Młodzież w wieku 18–21 lat może liczyć na wsparcie opiekunów 
i uczestniczyć tylko w tych zajęciach pozalekcyjnych, które ją interesują.
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NICEANICEA

Wiek: wakacyjny: 12–17 lat; standardowy, intensywny: od 16 lat
Terminy: wakacyjny rodzina: 11.03 – 03.11.2018
wakacyjny Les Collinettes: 01.07 – 11.08.2018
wakacyjny Parc Impérial: 24.06–18.08.2018
wakacyjny Estiennes D'orves: 01.07–28.07.2018
standardowy, intensywny: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 WAKACYJNY 20

12–17 LAT
WAKACYJNY 26

12–17 LAT
STANDARDOWY

OD 16 LAT
INTENSYWNY

OD 16 LAT
1 tydzień 850 EUR 905 EUR 325 EUR 415 EUR
2 tygodnie 1640 EUR 1750 EUR 590 EUR 770 EUR
3 tygodnie 2430 EUR 2595 EUR 771 EUR 1005 EUR
4 tygodnie 3220 EUR 3440 EUR 1008 EUR 1320 EUR
ZAKWATEROWANIE – na kursie standardowym i intensywnym – cena za tydzień
OD 16 LAT Rodzina Akademik Campus Central, 

pokój z łazienką, bez wyżywienia
B&B HB 15.04–29.09 poza sezonem

pokój 2-os. 220 EUR 255 EUR 370 EUR 260 EUR
pokój 1-os. 180 EUR 215 EUR 290 EUR 210 EUR

Dopłaty:
–  pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 w sezonie (23.06–01.09.2018) 350 PLN
–  kurs wakacyjny w ośrodku Les Collinettes 40 EUR/tydz.
–  depozyt płatny w dniu przyjazdu do akademika (od 16 lat) 200 EUR

Dodatkowe opcje:
–  taxi transfer z lotniska w Nicei (w 1 stronę), od 16 lat: w godzinach 08:00–22:00 35 EUR
 w pozostałych godzinach 45 EUR

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs wakacyjny 20, standardowy: 20 lekcji w tygodniu, zajęcia w godzinach rannych 
lub popołudniowych
Kurs wakacyjny 26: 26 lekcji w tygodniu
Kurs intensywny: 30 lekcji w tygodniu 
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: wakacyjny – 15, standardowy, intensywny – 12
Szkole materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wakacyjny: rodzina pokój 2-os.; akademik Parc Impérial: pokój 3-, 4-os. z łazienką; 
akademik Estiennes D'orves: pokój 2, 3-os.; śniadanie, lunch, obiadokolacja.
Standardowy, intensywny: wg wybranej opcji.

 Zajęcia pozalekcyjne
 Wakacyjny: zajęcia sportowo – rekreacyjne np. gry i zabawy na plaży, zwiedzanie 
miasta, zakupy, wieczory fi lmowe, karaoke, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, 
wyjścia do muzeów, warsztaty teatralne i taneczne.
1 całodniowa wycieczka sobotnia i 1 półdniowa w tygodniu np. Monaco, St. Tropez, 
Cannes, Menton, Beaulieu, Eze Village.

 Transfer
Wakacyjny: szkolny transfer z  lotniska w  Nicei, przylot niedziela, powrót sobota; 
godz. 08:00–22:00.

 24h nadzór opiekunów szkolnych na kursie 
wakacyjnym

Azurlingua – jedna z najbardziej prestiżowych szkół języka francuskiego. Od 1990 roku 
organizuje kursy językowe dla obcokrajowców. Posiada akredytację organizacji Souffl  e, 
Campusfrance, Quality Label Fle***, Exam's Centre for the University Paris 4 La Sorbonne. 
Zajęcia prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania przez wykwalifi kowa-
ną kadrę lektorską.

Nicea – przepiękne miasto w południowej Francji i wielokulturowa stolica Lazurowe-
go Wybrzeża. To także jedna z najpopularniejszych destynacji wakacyjnych turystów 
z całego świata.

Kursy wakacyjne (12–17 lat) – organizowane są w 3 ośrodkach: Les Collinettes, Parc 
Impérial i Estiennes D'orves.
Les Collinettes – duży kampus położony w spacerowej odległości od centrum miasta 
i  od plaży. W  akademiku znajduje się 235 pokojów 1-osobowych, wyposażonych 
w umywalkę, prysznic i biurko. Na terenie ośrodka mieści się także strefa wypoczynkowa 
z automatami do zakupu przekąsek i napojów, komputerami, salą telewizyjną i telefo-
nami. 
Parc Impérial – nowoczesny kampus położony w cichej i spokojnej okolicy, oddalony 
20 minut spacerem od plaży oraz 15 minut jazdy autobusem od centrum Nicei. Kursanci 
zakwaterowani są w akademiku na terenie kampusu w pokojach 3, 4-osobowych z ła-
zienkami. W ośrodku znajduje się 15 sal lekcyjnych, kawiarnia, pokój gier, sala telewizyjna 
oraz boiska sportowe. W odległości 100 m od ośrodka znajduje się basen.
Estiennes D'orves – idealne miejsce dla młodych ludzi, którzy chcą połączyć wakacje 
z nauką języka w międzynarodowej atmosferze. Kampus znajduje się w pobliżu ośrodka 

Parc Impérial, 10 minut spacerem od plaży i 15 minut jazdy autobusem od centrum 
miasta. Posiada dostęp do udogodnień sportowych, takich jak: boiska do piłki nożnej, 
siatkówki i koszykówki, „pétanque”, 10 sal lekcyjnych, pokój rekreacyjny, kafeteria, sala 
gier, sala telewizyjnej, stół do tenisa stołowego, bar z napojami i przekąskami. Młodzież 
mieszka w akademiku na terenie kampusu w pokojach 2-, 3-osobowych, jedna łazienka 
na dwa pokoje. W pobliżu kampusu znajduje się basen.
Kursanci mogą wybrać także zakwaterowanie u starannie dobranych rodzin francu-
skich, zlokalizowanych zwykle ok. 20 minut jazdy komunikacją miejską od szkoły.

Kurs standardowy i  intensywny (od 16 lat) – nowoczesny ośrodek szkoły w Nicei 
znajduje się w centrum miasta, zaledwie 15 minut spacerem od słynnej nadmorskiej 
promenady. Zajmuje piękny XIX-wieczny budynek. Do dyspozycji studentów pozostaje 
11 klimatyzowanych sal lekcyjnych, jedna klasa na świeżym powietrzu, sala z 12 kom-
puterami i bezpłatnym dostępem do internetu, strefa Wi-Fi, automat z napojami oraz 
ogród palmowo-kwiatowy.
Uczestnicy kursu mogą wybrać zakwaterowanie:
– u starannie dobranych rodzin francuskich, większość zlokalizowana jest od 10 do 25 
minut jazdy komunikacją miejską do szkoły,
– w akademiku Campus Central, położonym na terenie szkoły, pokoje 1- i 2-osobowe 
z łazienkami. Studenci mogą korzystać z wyposażonej kuchni, znajdującej się na każdym 
piętrze akademika oraz strefy Wi-Fi dla laptopów.

Uwaga! Akademik Campus Central – należy przyjechać w niedzielę pomiędzy godziną 
18:00 a 19:00, w innym przypadku transfer z lotniska jest obowiązkowy!
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NICEA

PARYŻ

Wiek: rodzina od 17 lat
akademik od 18 lat
Terminy: Kurs Standardowy, Intensywny: w każdy poniedziałek
French and Cooking – Nicea: w każdy poniedziałek poza: 23.02–02.03, 06.08–31.08, 
22.10–02.11.2018
Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena  STANDARDOWY INTENSYWNY
NICEA PARYŻ NICEA PARYŻ

1 tydzień 330 EUR 425 EUR 445 EUR 535 EUR
2 tygodnie 580 EUR 690 EUR 810 EUR 910 EUR
3 tygodnie 830 EUR 955 EUR 1175 EUR  1285 EUR
4 tygodnie 1020 EUR 1160 EUR 1460 EUR 1580 EUR

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
Rodzina pokój 1-os. B&B pokój 1-os. HB
Paryż 275 EUR 340 EUR
Nicea po sezonie 03.06–01.09 po sezonie 03.06–01.09

203 EUR 224 EUR 266 EUR 280 EUR
Akademik PARYŻ, pokój 1-os. 
z łazienką, bez wyżywienia 350 EUR

Akademik NICEA, pokój 1-os. 
z łazienką, bez wyżywienia

01.04–29.09 po sezonie
1–3 tyg. od 4 tyg. 1–3 tyg. od 4 tyg.
390 EUR 350 EUR 345 EUR 310 EUR

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem  250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– książki płatne w szkole po teście kwalifi kacyjnym około 26–40 EUR
– depozyt w akademiku France Riviera w Nicei 150 EUR
– przyjazd do rodziny goszczącej przed godziną 14:00 30 EUR

Dodatkowe opcje:
– Kurs Gotowania w Nicei (na kursie standardowym): 240 EUR/tydz.
– taxi transfer z lotniska (cena w 1 stronę):
 Nicea – z lotniska w Nicei:  godz. 06:00-22:00 44 EUR

godz. 22:00-06:00 50 EUR
 Paryż – z lotnisk Orly i CDG: 80 EUR

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 20 lekcji w tygodniu, zajęcia odbywają się rano lub po południu
Kurs intensywny: 30 lekcji w tygodniu
Nauka w grupach międzynarodowych
Każda lekcja trwa 45 minut
Maksymalna liczba osób w grupie: 12–14
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny online
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

France Langue – szkoła językowa, która została założona w 1976 roku, od ponad 39 lat 
specjalizuje się w nauczaniu języka francuskiego dla obcokrajowców. Zrzeszona jest 
w wielu międzynarodowych organizacjach, takich jak: FIYTO, ALTO, IALC oraz Maison de 
la France. Szkoła posiada ośrodki nauczania we Francji w Paryżu, Nicei, Bordeaux i Biar-
ritz oraz na Wyspach Karaibskich i na Martynice.
Szkoła organizuje kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania, pro-
wadzone przez profesjonalną kadrę. W  ośrodkach w  Paryżu i  Nicei studenci mogą 
korzystać z przestronnych i dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, laboratorium języko-
wego, sprzętu video jak również z internetu w pracowni komputerowej (maks. 20 minut 
w jednej sesji) oraz bezprzewodowego internetu Wi-Fi.

Paryż –  główny ośrodek szkoły France Langue Victor Hugo położony jest w  tęt-
niącej życiem, 16, ekskluzywnej dzielnicy Paryża, zaledwie kilka minut spacerem od 
Wieży Eiffl  a, Łuku Triumfalnego i Pól Elizejskich. Szkoła mieści się w pięknej kamienicy 
z ogrodem, w pobliżu Placu Victor Hugo. Jest to ośrodek tętniący życiem, w którym 
panuje przyjazna i stymulująca do nauki języka atmosfera. Szkoła posiada dodatkowe 
centrum nauczania w centrum Paryża – Notre Dame, położone w samym sercu Dziel-
nicy Łacińskiej, z widokiem na katedrę Notre Dame, zaledwie kilka kroków od „Ile de la 
Cité”, Panteonu i dzielnicy uniwersyteckiej. Znajduje się w zabytkowym budynku, tuż 
obok typowo paryskiego parku. Zespół kadry szkolnej powita Cię w niezwykłym miejscu 
i zadba w najmniejszych szczegółach o Twój pobyt na kursie.
Szkoła oferuje zakwaterowanie u rodzin francuskich oddalonych od szkoły do 40 minut 
jazdy komunikacją miejską lub w akademikach – szkoła kwateruje kursantów w różnych 
rezydencjach, położonych 20–40 minut jazdy do szkoły. W lipcu i sierpniu kursanci za-
kwaterowani są w pokojach 1-osobowych z  łazienką, w pozostałym okresie w studio 
– 1-osobowy pokój z łazienką i aneksem kuchennym. Kursanci mają dostęp do WiFi lub po-
łączenia internetowego kablowego w zależności od akademika, płatnej pralni (3–4 EUR).

Nicea – szkoła France Langue znajduje się w samym sercu miasta przy Alei Notre Dame, 
skąd w zaledwie 10 minut spacerem można dotrzeć do plaży i słynnej promenady Des 
Anglais. Szkoła zajmuje pierwsze piętro stylowej kamienicy. Kursanci mają do wyboru 
zakwaterowanie u rodzin francuskich, dojazd do szkoły komunikacją miejską zajmuje 
około 25-35 minut lub w akademiku położonym 15 minut jazdy autobusem od szkoły 
i 5 minut pieszo od morza. Każde studio posiada łazienkę i aneks kuchenny. Przyjazd do 
akademika w niedzielę między 18:00 a 22:00 (w przypadku innej godziny wymagany jest 
transfer szkolny), wyjazd w sobotę między 09.00 a 12.00 (w przypadku innych godzin 
szkoła pobiera opłatę 50 EUR). Studenci wyjeżdżając muszą pozostawić pokój czysty, 
w takim stanie w jakim go zastali. W innym przypadku szkoła pobiera opłatę 50 EUR za 
sprzątanie.

Kurs French and Cooking – to kurs gotowania (6 lekcji w tygodniu) pozwalający poznać 
tajniki kuchni francuskiej. Zajęcia pozwalają nie tylko poznać przepisy i nabyć praktycz-
ne umiejętności przyrządzania wspaniałych dań i deserów, ale też uczą konwersacji 
i wzbogacają słownictwo. Kursanci w każdym tygodniu wybierają przepisy na podsta-
wie, których gotują przystawki, dania główne i desery, poznają ich pochodzenie, kupują 
składniki potrzebne do ich przygotowania oraz degustują potrawy. Kurs ten należy po-
łączyć z kursem standardowym w Nicei.

Po zajęciach lekcyjnych szkoła organizuje bogaty program zajęć pozalekcyjnych oraz 
wycieczek płatnych bezpośrednio w szkole.

France Langue organizuje również kursy biznesowe, Cooking & Baking, Fashion & Style 
oraz kursy dla nauczycieli.
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HISZPAŃSKI: KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Wiek: od 14 lat
Terminy: w każdy poniedziałek
Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 STANDARDOWY INTENSYWNY

Barcelona, 
Madryt

Malaga, Marbella, 
Salamanka, Walencja

Barcelona, 
Madryt

Malaga, Marbella, 
Salamanka, Walencja

1 tydzień 264 EUR 254 EUR 370 EUR 360 EUR
2 tygodnie 463 EUR 443 EUR 675 EUR 655 EUR
3 tygodnie 662 EUR 632 EUR 980 EUR 950 EUR
4 tygodnie 861 EUR 821 EUR 1285 EUR 1245 EUR

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
RODZINA, HB Barcelona, Madryt Malaga, Marbella Salamanka Walencja
Pokój 2-os. 209 EUR 199 EUR 139 EUR 169 EUR
Pokój 1-os. 239 EUR 219 EUR 159 EUR 189 EUR
AKADEMIK, HB Barcelona, Madryt Salamanka Walencja
Pokój 2-os. 279 EUR 179 EUR 249 EUR
Pokój 1-os. 319 EUR 219 EUR 299 EUR

APARTAMENT bez wyżywienia
Barcelona, 

Madryt
Marbella, 

Salamanka
Malaga, 

Walencja
Pokój 2-os. 139 EUR 89 EUR 99 EUR
Pokój 1-os. 199 EUR 149 EUR 159 EUR

Dopłaty:
–  pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem: 250 PLN
 w sezonie (23.06–01.09.2018): 350 PLN
–  materiały i książka do nauki  35 EUR
–  sezonowa – apartament w Marbelli 16.06–19.08.2018  45 EUR/tydz.
–  depozyt płatny kartą kredytową/debetową w dniu przyjazdu 
 do akademika/apartamentu 150 EUR

Dodatkowe opcje:
–  pokój 1-os. z prywatną łazienką 55 EUR/tydz.
–  taxi transfer z lotniska (w 1 stronę, w obrębie jednego miasta): 
 Barcelona, Madryt, Malaga, Salamanka, Walencja, z Malagi do Marbelli  85 EUR
–  specjalna dieta 25 EUR/tydz.

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 25 lekcji w tygodniu (20 lekcji języka ogólnego + 5 lekcji łączących 
konwersację i naukę o kulturze Hiszpanii)
Kurs intensywny: 30 lekcji w tygodniu (20 lekcji języka ogólnego + 5 lekcji prywatnych 
lub w grupie maks. 4-os. + 5 lekcji łączących konwersację i naukę o kulturze Hiszpanii)
Każda lekcja trwa 55 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 10
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

Enforex – to jedna z najlepszych szkół języka hiszpańskiego. Założona w 1989 roku, 
jest jedną z wiodących instytucji prowadzących kursy języka hiszpańskiego dla obco-
krajowców. Posiada rekomendację Instytutu Cervantesa oraz Departamentu Języka 
Hiszpańskiego Uniwersytetu Alcala.

Barcelona – jest największym ośrodkiem nauczania szkoły Enforex w Hiszpanii. Zloka-
lizowana jest w centrum miasta, w nowoczesnym 4-piętrowym budynku. Znajduje się 
w nim 50 sal lekcyjnych z dostępem do sprzętu audiowizualnego, laboratorium kom-
puterowe z  bezpłatnym dostępem do internetu oraz strefy Wi-Fi, biblioteka, sala 
konferencyjna, klimatyzacja na terenie obiektu oraz winda przystosowana do wózków 
inwalidzkich.
Madryt –  drugi co do wielkości ośrodek szkoły Enforex w  Hiszpanii. Usytuowany 
w pobliżu uniwersyteckiej części Madrytu, 5 minut drogi od Plaza de España. Szkoła 
posiada 40 sal lekcyjnych, laboratorium komputerowe z  bezpłatnym dostępem do 
internetu oraz strefę WiFi, salę rekreacyjną z automatami z jedzeniem i napojami oraz 
bibliotekę i patio. Budynek jest klimatyzowany. 
Marbella – szkoła zajmuje nowoczesny 3-piętrowy budynek położony 5 minut space-
rem od plaży. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w 14 klimatyzowanych klasach wewnątrz 
budynku i 3 klasach na świeżym powietrzu. Kursanci mogą korzystać z bezpłatnego 
dostępu do internetu (7 komputerów lub strefa WiFi), biblioteki, czytelni i sali rekreacyj-
nej z automatem z napojami.
Malaga – lokalizacja polecana szczególnie osobom lubiącym nadmorski klimat. Budynek 
szkoły położony jest w pobliżu plaży, do centrum miasta można dojechać zaledwie w 10 
minut. Kursanci mają do dyspozycji 18 klas. Studenci mogą także korzystać z laborato-
riów komputerowych z dostępem do internetu oraz strefy WiFi i biblioteki.
Salamanka – ośrodek szkoły Enforex zlokalizowany jest w  samym centrum miasta, 

zaledwie 5 minut spacerem od Plaza Mayor, głównego placu miasta. Kursanci mają do 
dyspozycji 30 sal lekcyjnych (w sezonie 60), laboratorium komputerowe z bezpłatnym 
dostępem do internetu, WiFi, piękne patio.
Walencja – nowoczesny budynek szkolny położony jest w uniwersyteckiej części miasta, 
zaledwie 20 minut komunikacją miejską od plaży i centrum miasta. Kursanci uczą się w 24 
przestronnych salach lekcyjnych, mają dostęp do bezpłatnego internetu w laboratorium 
komputerowym oraz strefy WiFi, kawiarenki, biblioteki. Budynek jest klimatyzowany, 
a na zewnątrz mieści się duży ogród. 

Szkoła proponuje różne warianty zakwaterowania:
– u rodzin hiszpańskich w pokojach 1- lub 2-osobowych z dostępem do Wi-Fi, od-
dalonych od szkoły do 30 minut jazdy komunikacją miejską bądź spacerem. Rodziny 
zapewniają ręczniki oraz pranie raz w tygodniu.
– w akademiku szkolnym, w pokoju 1 lub 2-osobowym z dostępem do strefy WiFi, odda-
lonym około 10–15 minut spacerem od szkoły. W akademiku kursanci nie mają dostępu 
do kuchni. Większość akademików jest klimatyzowanych. Ręczniki są zapewnione. 
– w apartamentach – Shared Apartments oddalonych około 10–15 minut spacerem od 
szkoły. Jest to rodzaj studenckiego, umeblowanego mieszkania, z w pełni wyposażoną 
kuchnią, dzieloną łazienką, dostępem do Wi-Fi, które dzielą uczniowie z różnych krajów.

Poza klasycznymi kursami szkoła proponuje też inne opcje: hiszpański z golfem, tenisem, 
fl amenco, gotowaniem, nurkowaniem, kursy egzaminacyjne, kursy dla osób powyżej 30 
roku życia, dla dzieci i młodzieży, a także dla rodziców z dziećmi. 

Kursy organizowane są również w  innych hiszpańskich miastach (Sewilla, Alicante, 
Granada, na Teneryfi e) oraz w Ameryce Środkowej i Południowej.
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WŁOSKI: KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCHWŁOSKI: KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

MEDIOLANMEDIOLAN
FLORENCJA

RZYM
SIENA

Wiek: od 16 lat
Terminy: w każdy poniedziałek
Kursy dla osób zupełnie początkujących rozpoczynają się w: każdy pierwszy, trzeci 
i ewentualnie piąty poniedziałek miesiąca (listopad: drugi i czwarty poniedziałek, 
grudzień: drugi poniedziałek miesiąca)
Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 STANDARDOWY INTENSYWNY#

1 tydzień 280 EUR 410 EUR
2 tygodnie 450 EUR 670 EUR
3 tygodnie 610 EUR 940 EUR
4 tygodnie 790 EUR 1210 EUR
# kurs intensywny nie jest dostępny w Sienie

ZAKWATEROWANIE 1 tydz. 2 tyg. Dodatkowy tydzień
Rodzina Pokój 2-os. B&B*  174 EUR  286 EUR  154 EUR

Pokój 2-os. HB*  258 EUR  468 EUR  252 EUR
Pokój 1-os. B&B*  228 EUR  377 EUR  203 EUR
Pokój 1-os. HB*  312 EUR  559 EUR  301 EUR

Apartament, 
bez wyżywienia

Pokój 2-os.  150 EUR  234 EUR  126 EUR
Pokój 1-os.  204 EUR  325 EUR  175 EUR

* B&B – śniadania, HB- śniadania i obiadokolacje

Uwaga! pokój 2-os. dostępny jest wyłącznie dla osób do 30 lat

Dopłaty:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem:  250 PLN
 w sezonie (23.06–01.09.2018):  350 PLN

– depozyt płatny gotówką w dniu przyjazdu do apartamentu 100 EUR
– przyjazd i zakwaterowanie po 22:00 25 EUR

Dodatkowe opcje:
– taxi transfer z lotniska w 1 stronę:
 w Rzymie  Leonardo da Vinci/ Ciampino  100 EUR
 we Florencji  Amerigo Vespucci  60 EUR
 w Sienie  Amerigo Vespucci (z Florencji)  200 EUR
 w Mediolanie  Malpensa 130 EUR Orio al Serio 140 EUR  Linate 70 EUR
UWAGA: przy transferze każda dodatkowa godzina oczekiwania na kursanta płatna 
25 EUR

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 20 lekcji w tygodniu
Kurs intensywny: 30 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 14 (w Sienie: 12)
Szkolne materiały do nauki
Test kwalifi kacyjny
Certyfi kat ukończenia kursu

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

Scuola Leonardo da Vinci – szkoła języka włoskiego, założona w 1997 roku, od wielu lat 
specjalizuje się w organizacji kursów językowych dla obcokrajowców. Posiada rekomen-
dację Włoskiego Ministerstwa Edukacji. Nauka prowadzona jest przez wykwalifi kowaną 
kadrę lektorską na wszystkich poziomach zaawansowania.

Rzym jest jednym z najpiękniejszych miast świata, z zabytkami obrazującymi historię 
europejskiej kultury sprzed ponad 2600 lat. Szkoła mieści się w XVII-wiecznym budynku 
pałacowym przy Piazza dell'Orologio, w centrum Starego Miasta, skąd blisko do słyn-
nych Schodów Hiszpańskich i Piazza Navona. Szkoła dysponuje 12 przestronnymi salami 
lekcyjnymi, pokojem rekreacyjnym oraz salą komputerową z bezpłatnym dostępem do 
internetu, Wi-Fi.

Florencja, położona w samym sercu Toskanii, kolebka Renesansu, to miasto, z którego 
wywodzą się m.in. Dante, Petrarka i Boccaccio. Dziś przyciąga turystów z całego świata 
nie tylko swoją historią, ale też wspaniałą toskańską kuchnią i  najlepszymi włoski-
mi winami. Szkoła Scuola Leonardo Da Vinci zajmuje piękny budynek z widokiem na 
katedrę w zabytkowym sercu Florencji. Szkoła dysponuje 15 salami lekcyjnymi, pokojem 
rekreacyjnym, salą komputerową z bezpłatnym dostępem do internetu, WiFi.

Siena położona jest na trzech wzgórzach i nazywana jest sercem Toskanii. Niezwykłego 
uroku nadają miastu średniowieczne domy oraz wąskie uliczki, jak również gaje oliwne 
i winnice Chianti, którymi jest otoczona. Szkoła zajmuje budynek położony w histo-
rycznym centrum miasta, w pobliżu Piazza San Domenico, Piazza Gramsci i Piazza del 
Campo. Na terenie szkoły znajduje się 8 sal lekcyjnych, kącik kawiarniany, WiFi. Kursanci 
mogą spędzać czas wolny na tarasie bądź skorzystać z darmowego dostępu do inter-
netu.

Mediolan drugie co do wielkości miasto we Włoszech, położone w historycznej krainie 
Lombardii. Znajdują się tam liczne zabytki architektury, np. Kościół Santa Maria delle 
Grazie (ze słynnym obrazem Leonardo da Vinci „Ostatnia Wieczerza”) czy opera La Scala. 
Szkoła mieści się na terenie kampusu uniwersyteckiego w Navigli. Kampus szkolny poło-
żony jest w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym (metro, autobus). Do dyspozycji 
studentów pozostaje 9 klimatyzowanych sal lekcyjnych, bar oraz jadalnia, sala z dostę-
pem do komputerów i WiFi.

Szkoła proponuje zakwaterowanie:
– u rodzin goszczących w pokojach 1, 2-osobowych, oddalonych od szkoły 30–50 minut 
jazdy komunikacją miejską. Jest to niepowtarzalna okazja do praktycznego doskonale-
nia języka oraz poznania kultury i zwyczajów Włochów.
– w apartamentach w pokojach 1, 2-osobowych, do wspólnego użytku mieszkańców 
pozostaje kuchnia i łazienka. Apartamenty dzielone są nie tylko z kursantami szkoły Le-
onardo Da Vinci, ale również z włoskimi studentami, turystami i właścicielami domu. 
Dojazd z apartamentu do szkoły zajmuje 30- 50 minut.

Dla chętnych po lekcjach organizowany jest program fakultatywny, np. wspólne kolacje, 
wycieczki z  przewodnikiem, wizyty w  historycznych miejscach, wieczory fi lmowe, 
wizyty w winnicach czy zajęcia rekreacyjno-sportowe (płatne bezpośrednio w szkole).

Szkoła organizuje również specjalistyczne kursy języka włoskiego z  zakresu m.in.: 
biznesu, prawa, bankowości, turystyki, hotelarstwa, mody, muzyki, a także dla seniorów 
50+ „La Dolce Vita” oraz koneserów win i kuchni włoskiej.

KWW-01/18
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ST. PETERSBURGST. PETERSBURG

INNE JĘZYKI: KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCHINNE JĘZYKI: KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Wiek: od 18 lat
Terminy: w każdy poniedziałek 
(kursy dla osób zupełnie początkujących rozpoczynają się w każdy pierwszy ponie-
działek miesiąca)
Zakwaterowanie: niedziela–sobota 
Przedpłata: 2000 PLN

Cena 
 STANDARDOWY INTENSYWNY
1 tydzień 290 EUR 394 EUR
2 tygodnie 500 EUR 708 EUR
3 tygodnie 680 EUR 968 EUR
4 tygodnie 880 EUR 1264 EUR

ZAKWATEROWANIE – cena za tydzień
Rodzina, HB Shared fl at, 

bez wyżywienia
Guest House (studio), 

bez wyżywienia
Pokój 2-os.* 195 EUR 160 EUR 200 EUR
Pokój 1-os. 230 EUR 200 EUR 250 EUR
* Pokój 2-os. u rodziny dostępny jest dla 2 osób podróżujących razem.

Dopłaty:
–  pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy (obowiązkowy): poza sezonem 250 PLN
 sezon (23.06–01.09.2018) 350 PLN
– depozyt płatny pierwszego dnia w szkole (rodzina, shared fl at, guest house) 100 EUR

Dodatkowe opcje:
– transfer z lotniska/stacji kolejowej (w 1 stronę) 40 EUR
–  lekcje indywidualne 1:1 (min. 5 lekcji/tydz.)  37 EUR/lekcja
  (lekcje indywidualne od czerwca do sierpnia odbywają się głównie w godzinach po-

południowych, jeśli konieczny jest dokument do wizy to wymagane jest min. 15 lekcji 
1:1 w tygodniu)

– Lekcje indywidualne on-line, jednorazowa wpisowa 80 EUR plus koszty jak poniżej:
 8 lekcji/miesiąc 160 EUR
 16 lekcji/miesiąc 320 EUR
 24 lekcje/miesiąc 480 EUR
 32 lekcje/miesiąc 640 EUR

Opłata zawiera
 Nauka  

Kurs standardowy: 20 lekcji w tygodniu
Kurs intensywny: 28 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Maksymalna liczba osób w grupie: 10 (średnio 6 osób)
Test kwalifi kacyjny
Materiały i książka do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu
Pakiet informacyjny

 Zakwaterowanie i wyżywienie
Wg wybranej opcji

 Zajęcia pozalekcyjne
Spotkania międzynarodowe, przyjęcia tematyczne, zajęcia kulturalne np. oglądanie ro-
syjskich fi lmów, lekcje rosyjskiego śpiewu, lekcja rosyjskiego rzemiosła.

St. Petersburg założony został przez cara Piotra Wielkiego w 1703 roku. Od tego czasu 
nazwa miasta zmieniana była na Piotrogród i Leningrad, aby w roku 1991 powrócić do 
swojej pierwotnej nazwy. St. Petersburg obecnie nazywany Wenecją Północy, położony 
jest u ujścia rzeki Newy na 42 wyspach, które łączy ponad 500 mostów. W tym pięknym 
mieście, pełnym zabytkowych pałaców tworzyli między innymi Puszkin i Dostojewski.

Derzhavin Institute – to prywatna szkoła językowa prowadząca kursy języka rosyj-
skiego dla obcokrajowców od 2003 roku. Szkoła posiada rekomendację rosyjskiego 
Ministerstwa Edukacji oraz należy do Rosyjskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka 
Rosyjskiego i Literatury. Od 2014 jest również akredytowana przez organizację EAQUALS 
Excellence in Language Education. Kadra akademicka to doświadczeni nauczyciele po-
siadający bogate doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego jako języka obcego na 
rosyjskich uniwersytetach, a także za granicą. 

Szkoła znajduje się w historycznym centrum miasta, zajmuje dwa piękne budynki z XVIII 
i XIX wieku – General Study Center i Executive Center. Oba ośrodki położone 10 minut 
spacerem od stacji metra, Technologicheskij Institute. Szkoła oferuje przestronne po-
mieszczenia oraz komfortowe udogodnienia potrzebne do efektywnej nauki języka. 
Posiada 18 wygodnych, w pełni urządzonych sal lekcyjnych, pokój rekreacyjny z auto-
matami z napojami i snackami, pokój do samodzielnej nauki z biblioteką i bezpłatnym 
dostępem do internetu (WiFi) dla studentów oraz salę konferencyjną.

Kursanci mogą wybrać zakwaterowanie:
– u starannie dobranych rodzin rosyjskich, w pokojach 1, 2-osobowych, łazienka do 
wspólnego użytku z rodziną goszczącą. Rodziny znajdują się w historycznych dzielni-
cach miasta, odległość do szkoły może wynosić od 20 minut spacerem do 45 minut 
jazdy komunikacją miejską. Wszystkie rodziny posiadają dogodne połączenie środkami 
transportu publicznego.
– w mieszkaniach – shared fl at zlokalizowanych 5–15 minut spacerem od szkoły; miesz-
kania są dwu, trzy lub pięcio pokojowe, pokoje 1, 2-osobowe z kuchnią, TV, internetem 
WiFi, pralnią i łazienką do wspólnego użytku mieszkańców. Pościel jest zapewniona, 
należy mieć własne ręczniki.
– Guest House (studio) – ten rodzaj zakwaterowania jest podobny do mini hotelu lub 
pensjonatu, posiada od 3 do 12 pokoi. Wyżywienie we własnym zakresie. Zakwaterowanie 
jest zwykle dzielone z turystami międzynarodowymi oraz rosyjskimi. Guest House Fon-
tanka, studio – znajduje się w odległości 7–15 minut spacerem od szkoły. Został niedawno 
odnowiony i jest w pełni wyposażony. Posiada osiem pokoi 1-osobowych i trzy pokoje 
2-osobowe. Każdy pokój posiada łazienkę, małą kuchnię, TV, internet WiFi. Pralka i zestaw 
do prasowania jest dostępny w części wspólnej. Pościel i ręczniki są zapewnione.

Po lekcjach szkoła organizuje wiele zajęć pozalekcyjnych, część z nich jest bezpłatna 
inne są dodatkowo płatne w szkole, np. wieczory fi lmowe, wycieczka po St. Petersbur-
gu, lekcje muzyki rosyjskiej, wycieczka do Muzeum Ermitaż, wieczór fi lmowy, wycieczka 
do Carskoje Sjeło i wiele innych.

KER-01/18
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Informacje i porady

WYJAZD
Upewnij się przed wyjazdem, że posiadasz „w plecaku, walizce”:

  ważny paszport (ważny co najmniej 6 miesięcy w przypadku wyjazdu poza UE) lub 
dowód osobisty jeśli poruszasz się w obrębie UE,

  dokumenty (e-mailowe) potwierdzające uczestnictwo w kursie językowym,
  adres rodziny goszczącej lub akademika, gdzie będziesz zakwaterowany (zwykle 
otrzymujemy go ze szkoły tuż przed planowanym wyjazdem na kurs językowy, 
w szczycie sezonu nawet na dzień przed wyjazdem klienta),

  numer telefonu do rezydenta – przedstawiciela ATAS (jeśli przebywa on w miejsco-
wości, do której jedziesz),

  bilet na przejazd,
  zapas dozwolonych w kraju docelowym medykamentów – zwłaszcza jeśli stale bie-
rzesz lekarstwa,

  2 zdjęcia legitymacyjne (np. do biletu sieciowego i legitymacji szkolnej),
  kieszonkowe – banknoty o małych nominałach, czeki podróżne lub karta płatnicza 
(sugerowane kieszonkowe: 150–200 EUR, 150–250 USD lub 100–150 GBP na ty-
dzień),

  przybory szkolne (zeszyt, długopis itp.),
  ręczniki i kosmetyki,
  napoje i kanapki na drogę (plus około 50 zł na obiad przed granicą polsko-niemiecką 
oraz śniadanie w drodze powrotnej jeśli podróżujesz autokarem ATAS),

  strój sportowy i wygodne buty,
  sweter i kurtkę (nawet w lecie może się zdarzyć chłodny wieczór),
  nakrycie głowy, 
  krem z fi ltrem,
  aparat fotografi czny (okazji do robienia zdjęć na pewno nie zabraknie),
  adaptor do kontaktów elektrycznych (Wielka Brytania, Irlandia, Malta i inne)

Posiadanie tych przedmiotów pomoże Ci odbyć podróż miło i spokojnie oraz da Ci po-
czucie wygody i bezpieczeństwa w drodze, jak i na miejscu.

PIERWSZE KROKI
Zakwaterowanie rozpoczyna się zwykle w sobotę lub w niedzielę w godzinach popołu-
dniowych (po 14:00), a kończy zazwyczaj w sobotę (do 10:00). Pierwszy dzień w szkole 
zaczyna się w poniedziałek testem kwalifi kacyjnym, tego dnia zazwyczaj nie odbywa-
ją się zajęcia lekcyjne. Po teście kursanci mają czas na zapoznanie się z regulaminem 
pobytu, najważniejszymi zasadami panującymi w szkole oraz na poznanie miasta. Wy-
jeżdżającym do obcych krajów, w celu uniknięcia problemów natury prawnej, radzimy 
zapoznać się z podstawowymi różnicami w uregulowaniach prawnych. W dniu przyjaz-
du nie odbywają się zajęcia rekreacyjne oraz wycieczki, ten dzień przeznaczony 
jest na odpoczynek, aklimatyzację do nowego środowiska oraz poznanie rodziny 
goszczącej bądź kampusu szkolnego.

AKADEMIK, APARTAMENT
Akademiki, w których mieszkają nasi kursanci służą przez cały rok miejscowej młodzieży 
i posiadają standard powszechnie przyjęty w danym kraju. Szkoły nie gwarantują za-
kwaterowania wyłącznie z obcokrajowcami w akademikach czy apartamentach.
Akademiki z reguły położone są na terenie kampusów, czasami jednak kursanci muszą 
dojeżdżać do szkoły komunikacją miejską. Mieszkanie w apartamencie odbywa się zwy-
kle poza kampusem, w odległości spacerowej bądź podróży komunikacją miejską.

  Kursanci mieszkający w  akademikach czy apartamentach mają obowiązek prze-
strzegać takich samych zasad jakie obowiązują miejscowych studentów i ponoszą 
odpowiedzialność prawną i materialną za szkody przez siebie spowodowane.

  Korzystanie ze wspólnych urządzeń sanitarnych wymaga szczególnej kultury. 
Wprawdzie toalety i prysznice sprzątane są przez personel szkolny tym niemniej 
każdy ma obowiązek pozostawienia ich w czystości.

  Pościel zmieniana jest raz w tygodniu. Kursanci powinni posiadać własne ręczniki 
i kosmetyki. Sprzątanie w pokoju należy do obowiązków kursanta. W pokojach za-

bronione jest przechowywanie żywności. Klucze od pokoju powinny być zostawiane 
w recepcji przed opuszczeniem terenu akademika.

  W akademikach i apartamentach, w dniu przyjazdu pobierany jest depozyt w wy-
sokości 20–200 GBP/EUR, zwrotny przy wymeldowaniu o ile nie zostały wyrządzone 
żadne szkody (sprawdź w ofercie i otrzymanych dokumentach wyjazdowych ile wy-
nosi depozyt w twoim akademiku czy apartamencie).

  Kosztowności i przedmioty wartościowe należy zdeponować w sejfi e. Informacje 
szczegółowe udzielane są bezpośrednio po przyjeździe do akademika. Nigdy nie na-
leży zostawiać rzeczy wartościowych bez opieki lub w nie zamkniętym pokoju.

RODZINA
Zakwaterowanie u  rodziny goszczącej stwarza wyjątkową okazję do praktycznego 
doskonalenia języka obcego, jak również do poznania zwyczajów i stylu życia miesz-
kańców danego kraju. Rodziny są starannie dobierane i kontrolowane przez naszych 
partnerów zagranicznych. Kwaterujemy uczestników u rodzin średnio sytuowa-
nych, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Należy pamiętać, że zakwaterowanie 
w rodzinie w obcym kraju będzie się znacznie różnić od życia w swoim własnym domu. 
Zatem Twoja chęć przystosowania się do nowego środowiska, innych zwyczajów 
i kultury znacznie pomoże Ci w przyśpieszeniu procesu adaptacji. Szczególnie Bry-
tyjczycy odnoszą się z  rezerwą do nieznajomych więc używanie w  każdej sytuacji 
zwrotów grzecznościowych jak: „please”, „thank you”, ” may I...?” „could you...?”, 
„I’m sorry” może tylko pomóc i z pewnością ułatwi kontakt zarówno z gospodarzami jak 
i innymi rozmówcami. Uprzejmość i grzeczność zawsze i wszędzie jest mile widziana.
Kursanci z reguły spożywają posiłki z rodziną goszczącą, lecz muszą być świadomi, że 
zwyczaje kulinarne znacznie różnią się od polskich. Śniadanie najczęściej składa się z pie-
czywa/tostów, masła i dżemu lub płatków na mleku oraz kawy/herbaty. Obiad zwykle 
podawany jest w godzinach 18.00–20.00 i często w formie odgrzewanych dań gotowych.

  Kursant powinien dostosować się do obyczajów panujących w  rodzinie, u  której 
mieszka.

  Odpowiedzialny jest za utrzymanie pokoju w czystości.
  Pościel gospodarze zmieniają raz w tygodniu, natomiast ręczniki i kosmetyki należy 

mieć własne.
  Posiłki serwowane są zwykle o stałych porach, spóźnienia nie są mile widziane. Należy 

powiadomić rodzinę wcześniej, jeśli planuje się późniejszy powrót do domu.
  Jeśli w pokoju nie ma zamykanej na klucz szufl ady spytaj gospodarzy gdzie przecho-

wywać rzeczy wartościowe albo poproś „accommodation offi  cer” lub rezydenta ATAS 
o pomoc. Nigdy nie zostawiaj takich przedmiotów bez opieki.

  Pranie – jest w zwyczaju, że drobne pranie gospodarze robią raz w tygodniu. Poproś, 
a nie powinieneś spotkać się z odmową. Nie wolno robić prania w umywalkach. Jeśli 
chcesz zrobić większe pranie spytaj o adres najbliższej pralni samoobsługowej.

  Telefon. Przed użyciem telefonu stacjonarnego swoich gospodarzy zawsze spytaj 
o ich zgodę. Staraj się aby to krewni lub znajomi dzwonili do Ciebie i aby nigdy nie 
robili tego w porze nocnej. Jeśli musisz zadzwonić zawsze zaoferuj natychmiastowy 
zwrot kosztów. Nigdy nie dzwoń gdy nikogo z Twoich gospodarzy nie ma w domu!

Mimo najlepszych chęci z obydwu stron może zdarzyć się, że kursant nie będzie czuł się 
dobrze w konkretnej rodzinie goszczącej. Pomocą w takich przypadkach służy „accom-
modation offi  cer” – osoba odpowiedzialna ze strony szkoły za zakwaterowanie i do niej 
należy zwrócić się o pomoc. W miastach, gdzie przebywa rezydent ATAS wszelkie uwagi 
pod adresem rodzin należy zgłaszać bezpośrednio do niego, jednym z jego obowiąz-
ków jest pomoc w takich sytuacjach. Uwagi dotyczące zakwaterowania należy zgłaszać 
podczas pobytu na kursie, szkoła ma obowiązek dokonać zmiany rodziny jeśli dane wa-
runki nie są zgodne z ofertą.
Mieszkanie u rodziny goszczącej wiąże się z samodzielnymi dojazdami do szko-
ły komunikacją miejską około 15–60 minut (na własny koszt), za wyjątkiem kilku 
ofert w katalogu, w których dojazd do szkoły zawarty jest w cenie imprezy.

Przeczytaj poniższe uwagi, a zyskasz wiedzę, która pomoże Ci odpowiednio przygotować się do wyjazdu.
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Wakacje
Organizacja wyjazdów

FORMALNOŚCI
ATAS załatwia wszystkie dokumenty niezbędne do uczestnictwa w kursie (potwier-
dzenie kursu, adres zakwaterowania, bilet na przejazd – jeśli transport wykupiony 
został w naszym biurze, ubezpieczenie itp.). Aby wyjechać na kurs językowy należy 
zgłosić się odpowiednio wcześniej do jednego z naszych biur lub naszych przedsta-
wicieli, w celu podpisania umowy. Zgłoszenia ekspresowe na krócej niż 4 tygodnie 
przed rozpoczęciem kursu są również przyjmowane, należy jednak liczyć się z ograni-
czonymi możliwościami rezerwacji zarówno miejsca w szkole (szczególnie w okresie 
wakacji letnich), jak i przejazdu oraz otrzymaniem dokumentów wyjazdowych na 
kilka dni przed wyjazdem. Po wybraniu odpowiedniego kursu i podpisaniu umowy 
klienci wnoszą przedpłatę w wysokości 2000 PLN, która jest częścią składową całej 
opłaty za usługę. W umowie określony zostaje termin dokonania pełnej wpłaty.
Rezerwacji kursów językowych można dokonać również poprzez INTERNET: 
kursy.atas.pl

PODRÓŻ
Wszystkim klientom pomagamy w  organizacji przejazdu autokarem lub samolo-
tem. W przypadku przejazdów grupowych organizowanych przez ATAS zapewniamy 
nadzór opiekuna podczas podróży oraz transfer na miejsce zakwaterowania. Szczegóły 
dotyczące organizacji transportu znajdują się w poszczególnych ofertach.

AUTOKAR ATAS
ATAS dużo uwagi i wysiłku przykłada do organizacji transportu. PAKIET AUTOKAROWY 
– w sezonie letnim organizujemy autokarową linię studencką. W wyznaczonych ter-
minach wyjeżdżają z Polski luksusowe autokary do Brighton, na południe Wielkiej 
Brytanii. Autokary wyjeżdżają z różnych miast Polski.

Gwarantujemy komfortowy przejazd luksusowymi autokarami, które posiadają DVD, 
barek, klimatyzację, siedzenia uchylne i WC. W trakcie podróży zapewniamy opiekę 
pilota, który jest w stałym kontakcie z fi rmą oraz szkołą językową (przejazdy na trasie 
południowej lub północnej realizowane są busem do autokaru głównego).
W czasie przejazdu autokar zatrzymuje się co kilka godzin na krótkie postoje technicz-
ne. Dłuższy postój około 1h na ciepły posiłek (cena posiłku nie jest wliczona w cenę 
imprezy) przewidziany jest przed granicą niemiecką.

SAMOLOT
Jest najszybszym i najwygodniejszym środkiem transportu. ATAS organizuje grupowy 
transport lotniczy z opiekunem PAKIET LOTNICZY do Londynu, Dublina, Nowego 
Jorku, Los Angeles, Alicante, na Maltę, Cypr a następnie transfery do wielu miejsco-
wości docelowych. Nasze biuro pomaga również w wykupieniu biletów lotniczych do 
innych miast/państw. Za dodatkową opłatą oferujemy również odbiór z lotniska przez 
przedstawicieli szkół, a następnie transfer z lotniska na miejsce zakwaterowania..

OPIEKA
Każda zagraniczna szkoła językowa, jako organizator, ponosi pełną odpowiedzial-
ność za opiekę nad dziećmi i młodzieżą (od momentu odbioru z autokaru, samolotu). 
W wielu ośrodkach akademickich dzieci i młodsza młodzież (zakwaterowana w aka-
demiku) ma obowiązek uzyskać pisemne zezwolenie od rodzica na samodzielne 
wyjście poza teren szkoły. Młodzież zakwaterowana u rodzin goszczących, samodziel-
nie podróżuje codziennie do szkoły i z powrotem.

OPIEKUNOWIE I REZYDENCI
ATAS zapewnia polskojęzycznych opiekunów podczas pobytu na KURSACH 
COMFORT z  j. angielskim w okresie wakacji letnich w następujących lokalizacjach: 
Bournemouth, Brighton, Cambridge, Eastbourne, Londyn, Lymington, Oxford, 
Petersfi eld, Torquay, Dublin, Nowy Jork, Los Angeles, Cypr, Malta oraz z j. hiszpań-
skim w Alicante.
Opiekunowie nadzorują prawidłowy przebieg kursu oraz warunki zakwaterowania. 
Podróżują razem z  grupą, przebywają z  młodzieżą podczas zajęć pozalekcyjnych. 
Sprawują opiekę 24h na dobę.
ATAS gwarantuje sezonowy nadzór polskojęzycznych rezydentów w następujących 
miejscowościach: Brighton, Bournemouth, Cambridge, Londyn, Oxford oraz na 
Malcie.
Rezydenci monitorują prawidłowy przebieg kursu oraz zgodności warunków zakwatero-
wania z ofertą. Pozostają w częstym kontakcie z kursantami aby pomóc w aklimatyzacji 
w nowym środowisku oraz we wszystkich nieprzewidzianych sytuacjach. Pozostają do 
dyspozycji 24h na dobę.

TEST KWALIFIKACYJNY
Pierwszego dnia kursu (zwykle w poniedziałek, około godz. 08:45) każdy kursant pisze 
test kwalifi kacyjny na podstawie, którego zostaje przydzielony do odpowiedniej grupy 
zaawansowania, tego dnia nie odbywają się zajęcia w klasach. Możesz być też popro-
szony o zrobienie testu on-line przed wyjazdem na kurs, wówczas w poniedziałek od 
razu zaczynasz lekcje.
Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wykwalifi kowaną kadrę lektorską na wszystkich 
poziomach zaawansowania: od podstawowego do zaawansowanego. 

NAUKA
Proponujemy różne rodzaje kursów: od programów wakacyjnych (kursy językowe 
w połączeniu z zajęciami pozalekcyjnymi i wycieczkami), przez kursy standardowe, 
intensywne, super-intensywne i kursy specjalistyczne. We wszystkich szkołach nauka 
odbywa się w  grupach międzynarodowych. Program nauczania obejmuje zajęcia 
z zakresu: gramatyki, czytania, poprawnej pisowni oraz konwersacji. Po ukończeniu 
kursu studenci otrzymują certyfi kat ukończenia kursu.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Szkoły organizują dla dzieci i młodzieży szereg zajęć sportowych i towarzyskich. Zwykle 
są one wliczone w cenę kursu (przed wyjazdem warto zorientować się jakie rodzaje 
zajęć zapewniają poszczególne szkoły). Należą do nich dyskoteki, wieczory fi lmowe, 
barbecue, party na plaży, zajęcia sportowe: siatkówka, koszykówka, tenis, ping-pong, 
basen, aerobik, jazda konna, squash, itp. (należy zabrać własny ekwipunek sportowy). 
Każda oferta kursu określa, które z zajęć pozalekcyjnych są wliczone w cenę. Pozostałe 
są dodatkowo płatne.

WYCIECZKI
Zwykle w weekendy, szkoły organizują całodniowe wycieczki, a w ciągu tygodnia pół-
dniowe. Odbywają się one pod nadzorem pracowników szkoły. Przed zakupem należy 
upewnić się czy są one wliczone w cenę imprezy. Program wycieczek bywa różny (w 
zależności od czasu trwania i odległości wyjazdu), na każdej wycieczce przewidziany 
jest czas wolny. Kursanci otrzymują plan lub mapę zwiedzanego miasta. 

UBEZPIECZENIE
ATAS obligatoryjnie wykupuje dla każdego uczestnika ubezpieczenie od następstw nie-
szczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, przy założeniu dobrego stanu zdrowia oraz 
bagażu podróżnego.

Wszystkim kursantom zalecamy, aby przed wyjazdem wykupili ubezpieczenie od 
rezygnacji z imprezy.
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy powinno być zawarte w ciągu 3 dni 
od podpisania umowy – dopłata wynosi 3% wartości imprezy!

Obowiązuje dopłata do ubezpieczenia dla osób chorych przewlekle. Rodzice 
mają obowiązek zgłoszenia choroby dziecka przed wyjazdem na kurs językowy, kwota 
ubezpieczenia zależna jest od miejsca pobytu na kursie językowym oraz czasu trwania 
imprezy.
Ubezpieczenie uczestników od chorób przewlekłych, za dopłatą:
 Europa: Świat:
1 tydz. 100 PLN 200 PLN
2 tyg. 200 PLN 360 PLN
3 tyg. 280 PLN 520 PLN
4 tyg.  370 PLN 680 PLN

TRANSFER
Szkoły językowe organizują transfery z głównych lotnisk, taksówką lub busem. Przy 
wybraniu tej usługi, na uczestnika w hali przylotów czeka przedstawiciel danej szkoły 
językowej z tabliczką/logo szkoły/nazwiskiem uczestnika, a następnie zawozi uczestnika 
pod wskazany adres zakwaterowania. Jest to usługa polecana dla mniej samodzielnych 
osób. Transfer powrotny polega na odwiezieniu uczestnika na lotnisko, przedstawiciel 
szkoły nie odprowadza i nie pomaga w odprawie lotniskowej. Wiele szkół językowych za 
pomoc w odprawie na lotnisku pobiera dodatkową opłatę. Upewnij się przed wyjazdem 
ile kosztuje taka usługa i czy jest możliwa w wybranej przez Ciebie szkole językowej.
W okresie wakacji letnich organizowane są transfery również przez rezydentów ATAS, 
w wybranych miejscowościach w Wielkiej Brytanii. Podróż z lotniska do centrum miej-
scowości docelowej odbywa się zazwyczaj lokalnym autobusem pod opieką rezydenta. 
Z przystanku autobusowego zlokalizowanego w centrum miasta uczestnik podróżuje 
taksówką na miejsce zakwaterowania (bez opiekuna). Usługa ta jest połączona wyłącz-
nie z pakietem lotniczym.

Aby ułatwić Państwu wybór odpowiedniego kursu przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji praktycznych, które pozwolą szybko poznać naszą ofertę. Tutaj 
znajdą Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji kursów i rodzajów transportu, sprawowanej opieki nad naszymi kursantami czy szczegółów ubezpieczenia, 
którym objęci są nasi studenci. Zachęcamy do zapoznania się z tym działem i do kontaktu z konsultantami ATAS w przypadku jakichkolwiek wątpliwości!
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Struktura kursów językowych

KURSY WAKACYJNE
Zajęcia językowe zorganizowane na bazie kursu standardowego zawierają dodatkowo 
program rekreacyjno-sportowy, kulturalny i turystyczny. Jest to rodzaj wspaniale zorga-
nizowanych wakacji oferujących naukę, sport, zwiedzanie i rozrywkę. Szkoły językowe 
często używają nazw własnych programów wakacyjnych np. Vacation Course, Classic, 
English plus Activities, Collegiate School itd. 

KURSY STANDARDOWE
Kursy przeznaczone dla osób, które chcą efektywnie komunikować się w języku ob-
cym w codziennych sytuacjach. Podczas zajęć praktycznie doskonali się konwersacje 
z uwzględnieniem gramatyki, zasad poprawnej wymowy oraz poszerzania słownictwa. 
Obejmują 15–20 lekcji tygodniowo, pozostaje więc czas na zwiedzanie i poznawanie 
kraju. Można w nich brać udział zarówno w czasie wakacji, jak i podczas pozostałej czę-
ści roku.

KURSY INTENSYWNE
Składają się z 25–40 lekcji tygodniowo (część zajęć rano oraz część po południu). Nie-
kiedy zajęcia popołudniowe mają charakter uzupełniający typu: wykłady z literatury, 
historii, sztuki lub konwersacje.
W niektórych szkołach istnieje możliwość dodatkowych samodzielnych zajęć w labo-
ratorium językowym lub pracowniach komputerowych. Większość szkół oferuje ten 

typ kursów przez cały rok. Zajęcia popołudniowe odbywają się zazwyczaj w mniej-
szych, niestandardowych grupach (zwykle 6–10 osób) i  skupiają się głównie na 
konwersacjach.

KURSY INDYWIDUALNE 1:1
Jest to indywidualna nauka z nauczycielem (1:1). Tempo oraz specyfi ka zajęć jest 
przystosowana do wymagań, życzeń i możliwości kursanta. Jedną z dodatkowych 
opcji jest nauka i pobyt w domu nauczyciela.

KURSY EGZAMINACYJNE
Kursy przygotowujące do egzaminów, tj.: FCE – First Certifi cate in English, CAE – Certifi ca-
te in Advanced English, CPE – Certifi cate of Profi ciency in English, TOEFL- Test of English 
as a Foreign Language, IELTS – International English Language Testing System, TOEIC 
– Test of English for International Communication, ZD – Zertifi kat Deutsch, ZMP – Zen-
trale Mittelstufeprufung, DELF – Diplome d’Etudes en Langue Francaise i wiele innych.

KURSY SPECJALISTYCZNE
Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez nauczycieli języków obcych, którzy są specjalista-
mi w danej dziedzinie. Kursy prowadzone są w takich specjalnościach jak: zarządzanie, 
marketing, administracja, hotelarstwo, turystyka, prawo, medycyna, media, kursy dla 
nauczycieli i inne.

Aby nasz pobyt w zagranicznej szkole był jak najbardziej efektywny, należy dokładnie zastanowić się i wybrać odpowiedni kurs, w którym chcemy uczestniczyć. Najpopular-
niejszym rodzajem kursów są kursy standardowe. Uczestnictwo w takim kursie gwarantuje podniesienie ogólnego poziomu umiejętności językowych, zwiększenie zasobu 
słownictwa, umiejętności pisania, czytania, mówienia i rozumienia w danym języku. Jeśli jednak przegotowujesz się intensywnie do egzaminu językowego polecamy kursy, 
których zadaniem jest ułatwienie tego zdania. W miesiącach letnich wiele szkół organizuje specjalne kursy wakacyjne, w których cenę wliczone są wycieczki oraz program 
zajęć pozalekcyjnych. Czas trwania kursu zwykle jest dowolny, nie krótszy zazwyczaj jednak niż dwa tygodnie (za wyjątkiem kursów specjalistycznych, super intensywnych, 
które trwają minimum 1 tydzień). Nauczanie odbywa się od poniedziałku do piątku, w weekendy zwykle szkoły organizują wycieczki oraz program rekreacyjny. Szkoły języ-
kowe organizują kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania, od podstawowego do zaawansowanego. Zwykle w poniedziałek studenci piszą test kwalifi kacyjny 
(tego dnia przeważnie nie odbywają się zajęcia lekcyjne), który określa poziom znajomości języka i na podstawie którego następuje przydział do odpowiedniej grupy za-
awansowania. Nauka odbywa się w grupach międzynarodowych (w zależności od kursu, szkoły i sezonu: od 4 do 16 osób). Szkoły, z którymi współpracuje ATAS posiadają 
rekomendacje British Council, EnglishUK, FIYTO, RELSA, ALTO, EAQUALS, FADAF, IALC, FADAF, SOUFFLE, NAFSA, Union Latina i inne.

Poniżej publikujemy podstawową listę świąt państwowych i religijnych. W dniach wy-
mienionych poniżej, studenci przebywający na kursach językowych nie mają zajęć 
lekcyjnych, a utracone lekcje nie są rekompensowane.

AUSTRALIA
Styczeń: 1, 26 Marzec: 30  Kwiecień: 2, 25 Czerwiec: 11 Grudzień: 24–28

AUSTRIA
Styczeń: 1, 6 Kwiecień: 2 Maj: 1, 10, 21, 31 Sierpień: 15
Październik: 26 Listopad: 1 Grudzień: 8, 25, 26

FRANCJA
Styczeń: 8, 26  Marzec: 30  Kwiecień: 2 Maj: 1, 8, 10, 21 Sierpień: 15 
Listopad: 1, 11 Grudzień: 17, 23–31

HISZPANIA
Styczeń: 1 Marzec: 30 Kwiecień: 2  Maj: 1 Czerwiec: 5 
Lipiec: 12, 25 Sierpień: 15 Wrzesień: 11, 24  Październik: 12 Listopad: 1
Grudzień: 6, 24–28

IRLANDIA
Styczeń: 1 Marzec: 19, 30 Kwiecień: 2  Maj: 7 Czerwiec: 4 
Sierpień: 6 Październik: 29 Grudzień: 25, 26

KANADA
Styczeń: 2 Luty: 19 Marzec: 30  Maj: 21 Lipiec: 2 
Sierpień: 6 Wrzesień: 3 Październik: 8 Listopad: 12 Grudzień: 25, 26

MALTA
Styczeń: 1 Marzec: 19, 30 Maj: 1 Czerwiec: 7, 29 Sierpień: 15 
Wrzesień: 21 Grudzień: 13, 25

NIEMCY
Styczeń: 5 Marzec: 30 Kwiecień: 2  Maj: 1, 10, 21, 31 Sierpień: 15 
Październik: 3 Listopad: 1  Grudzień: 22–31

STANY ZJEDNOCZONE
Styczeń: 1, 15 Luty: 19 Kwiecień: 16  Maj: 28 Lipiec: 4 
Wrzesień: 3 Październik: 8 Listopad: 12, 22, 23 Grudzień: 25

WIELKA BRYTANIA
Styczeń: 1 Marzec: 30  Kwiecień: 2 Maj: 7, 28 Sierpień: 27 
Grudzień: 25, 26

WŁOCHY
Styczeń: 5 Kwiecień: 2, 25 Maj: 1 Czerwiec: 2, 29 Sierpień: 15 
Listopad: 1 Grudzień: 8, 24–31

Święta Narodowe i Religijne w 2018 roku

Regulamin uczestnika kursu
I.  Kursant zobowiązany jest do przestrzegania prawa obowiązującego w kraju poby-

tu oraz poprawnego zachowania na terenie szkoły i w miejscu zakwaterowania.

II.  Każda z zagranicznych szkół językowych posługuje się własnym regulaminem, 
z którym kursanci zapoznają się po przyjeździe do wybranego ośrodka i zobowią-
zani są go przestrzegać, a w szczególności:

1. Obowiązuje zakaz palenia, picia alkoholu i zażywania narkotyków.
2.    Obowiązek przebywania w miejscu zakwaterowania w godzinach określonych 

przez szkołę oraz zachowania ciszy i spokoju.
3.    Uczestnictwo w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych jest obowiązkowe dla osób 

poniżej 18 lat.
4.  Dbanie o książki i przybory wypożyczone przez szkołę.
5.  Utrzymanie pokoju w czystości należy do obowiązków kursanta.

6.  Nie wolno prać w umywalkach znajdujących się w pokojach (zapytaj, gdzie znaj-
duje się najbliższa pralnia).

7.  Kursantom poniżej 18 roku życia nie wolno wychodzić samodzielnie, bez zgody 
personelu szkoły bądź rodziny goszczącej, z miejsca zakwaterowania, poza teren 
kampusu, akademika, czy od rodziny goszczącej. Zawsze należy powiadomić per-
sonel szkoły lub rodzinę, dokąd idziemy i o której godzinie wrócimy.

8.  Na wycieczkach młodzieży poniżej 18 lat nie wolno odłączać się od grupy. Kur-
sanci mają obowiązek uzyskać zgodę na oddalenie się od grupy u  opiekuna, 
zobowiązani są jednak do przyjścia na miejsce zbiórki o ustalonej godzinie.

9.  Paszport oraz wartościowe przedmioty powinny być zdeponowane w sejfi e szkol-
nym bądź powierzone uwadze rodziny goszczącej lub rezydenta. Nigdy nie należy 
zostawiać cennych przedmiotów bez opieki lub w niezamkniętym pokoju.

10.  Kursanci ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za spowodowane 
szkody.



kursy.atas.pl 103

Procedura zapisów na kursy językowe
REZERWACJE DOKONYWANE BEZPOŚREDNIO W ATAS
1.  Aby dokonać rezerwacji na kurs językowy należy wypełnić formularz umowa-

-zgłoszenie, podpisać umowę oraz wpłacić przedpłatę w wysokości 2000 PLN, 
będącą częścią całkowitej opłaty.

2.   Po dokonaniu przedpłaty ATAS dokonuje rezerwacji miejsca w szkole językowej.
3.  ATAS wysyła e-mailem potwierdzenie uczestnictwa w kursie językowym – po 

otrzymaniu ze szkoły językowej imiennego potwierdzenia kursu.
4.  Wpłaty reszty należności należy dokonać nie później niż 42 dni przed rozpoczę-

ciem kursu. 

REZERWACJA DOKONYWANA POPRZEZ INTERNET
Zapraszamy na stronę: kursy.atas.pl
1.  Wybierz odpowiedni kurs językowy.
2.  Kliknij na przycisk „zarezerwuj kurs” i przejdź do zakupu on-line.
3.  Wybierz wszystkie opcje, które Cię interesują.
4.  Wprowadź dane rodzica (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz uczestnika.
5.  Wybierz formę wpłaty zaliczki 2000 PLN: karta kredytowa lub przelew.
6.  Po zatwierdzeniu formy płatności zatwierdź zakup imprezy, wówczas umowa 

z warunkami uczestnictwa zostanie przesłana na podany adres e-mailowy.
7.  Wydrukuj umowę w 2 egzemplarzach, podpisz oraz prześlij ją na adres biura ATAS, 

ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa.
8.  Prześlij skan podpisanej umowy wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty zalicz-

ki e-mailem na adres bwj@atas.pl – przyśpieszy to procesy rezerwacyjne miejsca 
w szkole (szczególnie ważne w okresie sezonu letniego lub przy rezerwacji doko-
nywanej tuż przed wyjazdem).

9.  ATAS odeśle podpisaną umowę po otrzymaniu oryginalnej umowy ze strony 
klienta.

10.  ATAS rezerwuje miejsce w szkole dopiero na podstawie podpisanej umowy oraz 
po wpłacie zaliczki.

11.  ATAS wysyła e-mailem potwierdzenie uczestnictwa w kursie językowym – po 
otrzymaniu ze szkoły językowej imiennego potwierdzenia kursu. 

12.  Anulacja kursu dokonana po otrzymaniu potwierdzenia pociąga za sobą koszty 
zgodnie z warunkami umowy.

13.  Pełnej wpłaty za wyjazd należy dokonać do 42 dni przed rozpoczęciem kursu.

REZERWACJA ZA POŚREDNICTWEM BIUR WSPÓŁPRACUJĄCYCH
ATAS współpracuje z wieloma biurami turystycznymi na terenie całego kraju. Procedu-
ra zapisu na kurs językowy jest taka sama jak dokonana bezpośrednio w biurze ATAS. 
Dokumenty wyjazdowe otrzymują Państwo w biurze, za pośrednictwem, którego była 
dokonana rezerwacja (e-mailem).
Pełną listę biur współpracujących można znaleźć na stronie www.atas.pl/agenci

DOKUMENTY NA WYJAZD
Na około tydzień przed wyjazdem (w szczycie sezonu nawet na dzień przed wyjaz-
dem), na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy otrzymają Państwo pełny komplet 
dokumentów wyjazdowych:

  potwierdzenie przyjęcia na kurs językowy
  adres szkoły językowej
  informacje o miejscu zakwaterowania
  bilet na przejazd autokarem lub przelot (w przypadku przelotu z opiekunem ATAS 
bilet elektroniczny do odbioru na lotnisku w dniu wylotu)

  ubezpieczenie
  wszelkie niezbędne informacje o kursie

KONTA BANKOWE ATAS
Wpłaty należy dokonać w złotówkach, przeliczając walutę obcą podaną w ofercie wg 
kursu dnia Banku Millennium S.A. (pieniądz – sprzedaż), najpóźniej 42 dni przed wy-
jazdem.
Istnieje możliwość dokonania wpłaty wartości kursu językowego wyrażonej w EUR 
lub GBP na rachunek walutowy ATAS. 

 ATAS Sp. z o.o.
 ul. Luksusowa 19, 05-410 Józefów
 Bank Millennium S.A. 
 PLN (złotówki):  27 1160 2202 0000 0000 4146 1513

 EUR (euro):  57 1160 2202 0000 0000 3977 1815
 SWIFT: BIGBPLPW

 GBP (funty):  39 1160 2202 0000 0000 3977 1848
 SWIFT: BIGBPLPW
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