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ZAGRANICZNE
WYJAZDY SZKOLNE
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Symbol 
imprezy Nazwa Ilość dni Rodzaj zakwaterowania Transport Numer strony

Tanie Wyjazdy Szkolne
Ważne informacje 

TWS
2, 3

SA0-e LONDYN warsztaty językowe 6 dni Rodziny goszczące  4

SA10-e LONDYN warsztaty językowe 6 dni Hostel  5

TF10-e PARYŻ wycieczka szkolna 6 dni Hotel  6

TW10-e RZYM wycieczka szkolna 6 dni Hotel  7

JAK ZGŁOSIĆ GRUPĘ NA WYJAZD? PROGRAMY NA ZAPYTANIE 8

WARSZTATY JĘZYKOWE – ważne informacje 9, 10

LONDYN

SA0 LONDYN 6/7 dni Rodziny goszczące  11

SA1 LONDYN i MIASTA ANGLII 6/7 dni Rodziny goszczące  12

SA2 LONDYN i POŁUDNIOWA ANGLIA 7 dni Rodziny goszczące  13

SA13 LONDYN NOWOŚĆ 5 dni Rodziny goszczące  14

SA14 LONDYN 5 dni Hostel  15

LONDYN tematyczny

SA4 ŚLADAMI HARRY'EGO POTTERA 6/7 dni Rodziny goszczące  16

SA5 HISTORYCZNY 6/7 dni Rodziny goszczące  www.wycieczkiszkolne.atas.pl

SA6 ARTYSTYCZNY 6/7 dni Rodziny goszczące  www.wycieczkiszkolne.atas.pl

SA7 dla FANÓW SPORTU 6/7 dni Rodziny goszczące  www.wycieczkiszkolne.atas.pl

LONDYN dedykowany

SA8-M dla MŁODSZYCH UCZNIÓW 6 dni Rodziny goszczące  17

SA8-S dla STARSZYCH UCZNIÓW 6 dni Rodziny goszczące  18

ANGLIA I SZKOCJA

SA9 MIASTA ANGLII  NOWOŚĆ 6/7 dni Rodziny goszczące  19

SA12 ANGLIA I SZKOCJA 9 dni Hostele  20

WARSZTATY JĘZYKOWE Z ZAJĘCIAMI W KLASACH – ważne informacje 21, 22

SM1 MALTA 8 dni Rodziny goszczące  23

SAC LONDYN (+ zajęcia muzealne) 6 dni Rodziny goszczące  24

SAP LONDYN 5 dni Rodziny goszczące  25

SAL LONDYN 6 dni Rodziny goszczące  26

WARSZTATY JĘZYKOWE DLA GRUP MIĘDZYNARODOWYCH – ważne informacje 27, 28

SAM-R LONDYN 5 dni Rodziny goszczące  29

SAM-H LONDYN 5 dni Hostel  30

WYCIECZKI SZKOLNE – ważne informacje 31, 32

TF1 PARYŻ 6 dni Hotele  www.wycieczkiszkolne.atas.pl

TW1 WŁOCHY – podróż do źródeł historii 6 dni Hotele  33

TW2 WŁOCHY – podróż nietypowym szlakiem 6 dni Hotele  34

TH1 HISZPANIA 9 dni Hotele  35

THS BARCELONA 5 dni Hostel  36

TB1 BRUKSELA, LUKSEMBURG I STRABURG – szlakiem Unii Europejskiej 5 dni Hostele  37
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Przedstawiamy Państwu ekonomiczną wersję 
4 najbardziej popularnych programów 
wyjazdów szkolnych:

 Londyn – rodziny – 6 dni

Londyn – hostel – 6 dni 

 Paryż – 6 dni 

 Rzym – 6 dni

TWS
Tanie Wyjazdy Szkolne 

A

B

C

D



Czym różni się TWS od standardowych wycieczek 
– ZASADY:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Na wyjazdach TWS realizowany jest równie bogaty program 
zwiedzania oraz ten sam program edukacyjno-kształceniowy

Ceny i terminy mogą się zmieniać – aktualne prezentowane są 
na www.wycieczkiszkolne.atas.pl

 Konkretne dni wyjazdów – poniedziałki

 Wielkości grup – tylko 24 lub 25 uczestników + 2 nauczycieli

W autokarze są 2 grupy – obie z tego samego regionu 
– na trasie przejazdu

Program zwiedzania nie podlega zmianom 
Grupa może zamówić dodatkowe wstępy określone w katalogu



TW
S Tanie W

yjazdy Szkolne 

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

Tanie WARSZTATY JĘZYKOWE

4 www.wycieczkiszkolne.atas.pl

Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. Oferta ta jest uzupełnieniem programu nauczania języka angielskie-

go, a także geografi i i historii. Korzystamy z rodzin sprawdzonych, starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii. Program TWS SA0-e jest zbieżny 

ze standardowym programem SA0.

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Zestaw ćwiczeń językowych (przygotowany zeszyt ćwiczeń) prowadzonych w tere-

nie współgra z intensywnym i ciekawym programem zwiedzania. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach. Wyjazd na warsztaty 

językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja do dalszej nauki. 

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą. Przejazd przez Niemcy, w kierunku Wielkiej Brytanii.

2 DZIEŃ LONDYN Przeprawa promowa, przejazd do Londynu. Tower Bridge, przejście obok Tower of London, spacer północnym brzegiem Tamizy obok The Monument 

i St. Paul’s Cathedral, Millenium Bridge, Tate Modern, przejście obok The Shakespeare’s Globe. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

3 DZIEŃ LONDYN Spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. 

Zwiedzanie: Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Nauki. Przejazd autokarem obok Harrods’a – najsłynniejszego londyńskiego domu towarowego.

4 DZIEŃ LONDYN Oxford Street, Regent Street, Piccadilly Circus, Plac Trafalgar. 

Zwiedzanie: Muzeum Brytyjskie, Galeria Narodowa.

5 DZIEŃ LONDYN London Eye, rejs statkiem po Tamizie, przejście obok klipra herbacianego Cutty Sark, Muzeum Morskie, spacer po Parku Królewskim w Greenwich. 

Wyjazd z Londynu około godziny 16.00. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

Codziennie prowadzone są ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Istnieje możliwość dodania, za dodatkową dopłatą w GBP, do programu zwiedzania Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s.

Dodatkowy punkt zwiedzania w programie musi zostać zaakceptowany przez całą grupę. Informacje o dopłatach dostępne są w biurach ATAS.

Terminy wyjazdu oraz ceny
 na stronie www.wycieczkiszkolne.atas.pl

Informacje o warsztatach
 GRUPA: 24–25 uczestników + 2 nauczycieli (akceptujemy 2 grupy z jednej szkoły)

  WIEK UCZESTNIKÓW: 12–18 lat

 DOPŁATY: podstawienie autokaru 50 PLN/osobę dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

 CENA NIE OBEJMUJE: biletów wstępów i realizacji programu: Młodzież <16 – 40 GBP. Młodzież ≥16 – 50 GBP. Dorośli – 60 GBP

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• przejazd komfortowym autokarem + przeprawa promowa 

• zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie

• wyżywienie: 3 śniadania, 3 pakowane lunche, 3 obiadokolacje

• zeszyt ćwiczeń

• opieka pilota 

• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Anglii. Rodziny są sprawdzone i starannie 

dobrane przez naszego partnera w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. Zakwaterowanie u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych 

kulturowo i etnicznie. Uczestnicy zakwaterowani są w pokojach 2–4 osobowych.

Ze względu na typ zakwaterowania i bezpieczeństwo uczestników nie przewidujemy żadnych wyjść wieczornych.

LONDYN
SA0-SA0-e

RODZINY RODZINY 
BRYTYJSKIE BRYTYJSKIE 

6 DNI 6 DNI 

odod 920 PLN 920 PLN



TW
S 

Ta
ni

e 
W

yj
az

dy
 S

zk
ol

ne
 

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

Tanie WARSZTATY JĘZYKOWE
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Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. Oferta ta jest uzupełnieniem programu nauczania języka angielskie-

go, a także geografi i i historii. Uczestnicy będą zakwaterowani wspólnie z podziałem na płeć, co umożliwi wieczorne podsumowania spędzonego dnia i integrację 

w gronie znajomych. 

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Zestaw ćwiczeń językowych (przygotowany zeszyt ćwiczeń) prowadzonych w tere-

nie współgra z intensywnym i ciekawym programem zwiedzania. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach. 

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą. Przejazd przez Niemcy, w kierunku Wielkiej Brytanii.

2 DZIEŃ LONDYN Przeprawa promowa, przejazd do Londynu. Przejście obok The Shakespeare’s Globe. 

Zwiedzanie galerii Tate Modern, Millenium Bridge, spacer północnym brzegiem Tamizy obok The Monument, Tower Bridge, przejście obok Tower of London i St. Paul’s 

Cathedral. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

3 DZIEŃ LONDYN Spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. 

Zwiedzanie: Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Nauki, spacer po ogrodach Kensington.

4 DZIEŃ LONDYN Zakupy na Oxford Street, spacer po Regent Street, Piccadilly Circus, zakupy w M&M’s World, Leicester Square, Plac Trafalgar. 

Zwiedzanie: Muzeum Brytyjskiego, Galerii Narodowej.

5 DZIEŃ LONDYN Przejażdżka London Eye, przejazd słynną kolejką bezzałogową DLR. 

Zwiedzanie: Muzeum of London Docklands, spacer po biznesowej dzielnicy Canary Wharf. 

Wyjazd z Londynu około godziny 16.00. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

Codziennie prowadzone są ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Istnieje możliwość dodania, za dodatkową dopłatą w GBP, do programu zwiedzania Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s.

Dodatkowy punkt zwiedzania w programie musi zostać zaakceptowany przez całą grupę. Informacje o dopłatach dostępne są w biurach ATAS.

Terminy wyjazdu oraz ceny
 na stronie www.wycieczkiszkolne.atas.pl

Informacje o warsztatach
 GRUPA: 24–25 uczestników + 2 nauczycieli (akceptujemy 2 grupy z jednej szkoły)

  WIEK UCZESTNIKÓW: 12–18 lat

 DOPŁATY: podstawienie autokaru 50 PLN/osobę dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

 CENA NIE OBEJMUJE: biletów wstępów i realizacji programu: Młodzież <16 – 40 GBP. Młodzież ≥16 – 50 GBP. Dorośli – 60 GBP

dodatkowo można zamówić 3 x pakowany lunch – 100 PLN/osobę

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• przejazd komfortowym autokarem

• przeprawa promowa 

• zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie

• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje

• zeszyt ćwiczeń

• opieka pilota 

• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie w hostelu Via Lewisham w Londynie. Hostel z dużym ogrodem i salą wspólną. Pokoje wieloosobowe 

z piętrowymi łóżkami. Wyżywienie: śniadania (płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata), obiadokolacje (jednodaniowy ciepły posiłek, herbata). 

LONDYN
SA10-SA10-e

HOSTEL HOSTEL 

6 DNI 6 DNI 

odod 1000 PLN 1000 PLN
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S Tanie W

yjazdy Szkolne 

WYCIECZKA SZKOLNA | Kontakt: Biuro Turystyki i Wypoczynku ATAS btw@atas.pl tel. 22 825 74 05

Tania WYCIECZKA SZKOLNA

6 www.wycieczkiszkolne.atas.pl

Paryż to światowa metropolia, której zwiedzanie może być dla uczniów fascynującą lekcją historii i kultury europejskiej. Bezpośredni kontakt z dziełami sztuki 

i zabytkami działa na wyobraźnię, a niesamowita atmosfera zapewnia niezapomniane przeżycia i wspomaga klasową integrację. Warto się przekonać czy Paryż 

faktycznie „wart jest mszy”. 

Program
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski – godzina ustalana jest z grupą, jazda non stop (postoje co ok. 4 godziny).

2 DZIEŃ PARYŻ Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Plac Concorde, spacer Ogrodami Tuileries, zwiedzanie Luwru, przejście obok Hôtel. de Ville pod Centrum Pompidou. 

Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

3 DZIEŃ PARYŻ Cmentarz Père-Lachaise, przejazd do dzielnicy Montmartre, spacer: Plac Pigalle, Plac du Tertre, Bazylika Sacré-Cœur, przejście od Opery do Placu 

Vendôme, Kościół Magdaleny.

4 DZIEŃ PARYŻ Wizyta w nowoczesnej dzielnicy Paryża La Defence. Rejs statkiem po Sekwanie.

5 DZIEŃ PARYŻ Panteon, spacer po Ogrodzie Luksemburskim, przejście obok Sorbony, Dzielnica Łacińska, wyspa La Cité z Katedrą Notre-Dame. 

Nocny przejazd do Polski. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Istnieje możliwość dodania, za dodatkową dopłatą w EUR, do programu zwiedzania m. in. następujących obiektów: 

• Eurodisneyland 

• Wieża Eiff ela

Dodatkowy punkt zwiedzania w programie musi zostać zaakceptowany przez całą grupę. Informacje o dopłatach dostępne są w biurach ATAS.

Terminy wyjazdu oraz ceny
 na stronie www.wycieczkiszkolne.atas.pl

Informacje o wycieczce
 GRUPA: 24–25 uczestników + 2 nauczycieli (akceptujemy 2 grupy z jednej szkoły)

  WIEK UCZESTNIKÓW: 12–18 lat

 DOPŁATY: podstawienie autokaru 50 PLN/osobę dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

 CENA NIE OBEJMUJE: biletów wstępów i realizacji programu: Młodzież – 20 EUR. Dorośli – 20 EUR

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• przejazd komfortowym autokarem

• zakwaterowanie: 3 noclegi w okolicach Paryża

• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje

• opieka pilota 

• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Hotele Premiere Classe na obrzeżach Paryża (w odległości do 30 km od centrum miasta). Pokoje 3-osobowe z łazienkami.

UWAGA: mogą się zdarzyć łóżka podwójne (małżeńskie), w takim przypadku zapewnione będą dwa komplety pościeli.

W hotelu uczestnicy otrzymują śniadania kontynentalne (bagietka, masło, dżem, kawa, herbata). 

Obiadokolacje kupowane są w restauracjach samoobsługowych typu Flunch i składają się z jednego ciepłego dania (do wyboru stek, ryba bądź pieczone udo kurcza-

ka). Do picia podawana jest woda.

PARYŻ
TF10-TF10-e

HOTEL. HOTEL. 
PREMIERE PREMIERE 

CLASSE CLASSE 

6 DNI 6 DNI 

odod 880 PLN 880 PLN
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WYCIECZKA SZKOLNA | Kontakt: Biuro Turystyki i Wypoczynku ATAS btw@atas.pl tel. 22 825 74 05

Tania WYCIECZKA SZKOLNA
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Rzym to kolebka kultury europejskiej. Wieczne miasto, Florencja oraz Wenecja to obowiązkowe punkty programu w podróży do Włoch. Młodzież będzie miała 

okazję odświeżyć swoją wiedzę na temat historii starożytnego Rzymu, podziwiać arcydzieła architektury, malarstwa i rzeźby oraz odwiedzić miejsca związane 

z Janem Pawłem II. Niezapomnianych wrażeń dostarczy wizyta w romantycznej Wenecji. 

Program
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski – godzina ustalana jest z grupą, jazda non stop (postoje co ok. 4 godziny).

2 DZIEŃ FLORENCJA Przyjazd do Florencji w godzinach porannych. 9-cio godzinny pobyt we Florencji.

Przejście obok kościoła Santa Croce, spacer po Piazza del Duomo obok Baptysterium San Giovanni ze słynnymi Drzwiami Raju, wejście do katedry Santa Maria del Fiore, 

której monumentalna kopuła jest symbolem miasta. Kontynuacja spaceru obok wieży Giotta, przez Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio i fontannie Neptuna obok 

Galerii Uffi  zi (dla chętnych możliwość zwiedzania) do Ponte Vecchio, Mostu Złotników ze sklepikami jubilerskimi.

3 DZIEŃ RZYM Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Rzymu. 

Spacer od Koloseum po via dei Fori Imperiali z widokiem na Forum Romanum, wejście na wzgórze Kapitolińskie, plac Wenecki, zwiedzanie Panteonu, Plac Nawoński 

oraz przejście obok Zamku św. Anioła do Bazyliki św. Piotra.

4 DZIEŃ RZYM Przejazd do Rzymu.

Spacer od Piazza Barberini obok Fontanny Trytona na Kwirynał. Wejscie do kościoła San Carlo alle Quattro fontane oraz San Andrea al Quirinale. Spacer wzdłuż Pałacu 

Prezydenckiego do Fontany di Trevi, placu Hiszpańskiego na wgorze Pincio do Piazza del Popolo.

5 DZIEŃ WENECJA Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Wenecji. 9-cio godzinny pobyt w Wenecji.

W programie: Bazylika św. Marka, spacer od Pałacu Dożów, obok Dzwonnicy św. Marka, Loggetty, obok Wieży Zegarowej. Kontynuacja spaceru obok Siedziby Proku-

ratorów: Starej i Nowej, Skrzydła Napoleona, Biblioteki do Ponte Rialto. 

Wyjazd do Polski, nocny przejazd, jazda non stop (postoje co ok. 4 godziny). 

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

W trakcie imprezy zatrudnieni są przewodnicy lokalni, którzy oprowadzają grupę w języku polskim.

Istnieje możliwość dodania, za dodatkową dopłatą w EUR, do programu zwiedzania m. in. następujących obiektów: 

• Kościół Santa Croce 

• Muzea Watykańskie 

Dodatkowy punkt zwiedzania w programie musi zostać zaakceptowany przez całą grupę. Informacje o dopłatach dostępne są w biurach ATAS.

Terminy wyjazdu oraz ceny
 na stronie www.wycieczkiszkolne.atas.pl

Informacje o wycieczce
 GRUPA: 24–25 uczestników + 2 nauczycieli (akceptujemy 2 grupy z jednej szkoły)

  WIEK UCZESTNIKÓW: 12–18 lat

 DOPŁATY: podstawienie autokaru: 50 PLN/osobę dotyczy województw: 

podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego

 CENA NIE OBEJMUJE: biletów wstępów i realizacji programu: Młodzież – 55 EUR. Dorośli – 70 EUR

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• przejazd komfortowym autokarem

• zakwaterowanie: 3 noclegi we Włoszech

• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje

• opieka pilota 

• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Hotele 3-gwiazdkowe we Włoszech, usytuowane w okolicach głównych miast lub na trasie przejazdu. Pokoje 2–4 oso-

bowe, z łazienkami. W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują śniadania wzmocnione i dwudaniowe obiadokolacje – pierwsze danie (przeważnie makaron 

z sosem), drugie danie (mięso + warzywa gotowane lub sałata, chleb) + deser lub owoc. Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją drugiego dnia, a kończą 

śniadaniem piątego dnia.

RZYM
TW10-TW10-e

HOTELE 3* HOTELE 3* 

6 DNI 6 DNI 

odod 850 PLN 850 PLN
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JAK ZGŁOSIĆ GRUPĘ NA WYJAZD?
KROK KROK 

PO PO 
KROKUKROKU

 KROK 1 – PODJĘCIE DECYZJI

Decyzję o zorganizowaniu wyjazdu szkolnego radzimy podjąć na około sześć miesięcy wcześniej. Rozważając możliwość organizacji 

wyjazdu należy wziąć pod uwagę konieczność zgromadzenia odpowiedniej liczby uczniów oraz czas potrzebny na zebranie funduszy. 

 KROK 2 – WYBÓR OFERTY

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na konkretny wyjazd, należy go rozreklamować – wręczając ofertę uczniom, następnie organizując 

spotkanie dla rodziców. Na życzenie wysyłamy materiały i plakaty, które można rozwiesić w szkole. 

Zachęcamy do zrobienia wstępnej rezerwacji w biurze ATAS terminu wyjazdu wybranego przez Państwa, prosimy również o potwier-

dzanie wolnych miejsc noclegowych (rezerwacja na okres trzech tygodni jest bezpłatna). 

OPIEKUNOWIE GRATIS

Przy wyjazdach szkolnych przewidujemy miejsca gratis dla opiekunów (liczba opiekunów podana jest przy każdym programie). Biuro 

pokrywa również koszt wszystkich biletów wstępów dla uczestniczących w wyjeździe nauczycieli (wg liczby podanej w ofercie) – 

uwaga nie dotyczy wyjazdów TWS. 

 KROK 3 – ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zebranie rodziców jest czasem dokładnego przedstawienia oferty, warunków uczestnictwa oraz warunków płatności (należy zapo-

znać rodziców z warunkami przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia). Każdy z rodziców powinien otrzymać egzemplarz programu 

wyjazdu wraz z informacjami o cenie oraz wyciąg z warunków uczestnictwa (część umowy). Podczas zebrania radzimy zrobić wstęp-

ną listę uczestników, zebrać zaliczkę w wysokości 300 PLN od uczestnika (tanie wycieczki szkolne 200 PLN od uczestnika). Wpłata 

zaliczki daje pewność co do rzeczywistej ilości chętnych. Rodzice każdego uczestnika powinni zostać poinformowani o konieczności 

posiadania ważnych dokumentów tożsamości (paszporty lub dowody osobiste, obcokrajowcy również wizy jeśli są wymagane). 

 KROK 4 -ZGŁOSZENIE WYCIECZKI

Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenie grupowe. Możliwa liczba uczestników uczestników podana jest przy każdej z ofert.

Po zebraniu zaliczki należy skontaktować się z naszym biurem w celu podpisania umowy. Umowa może być podpisana w biurze bądź 

za pośrednictwem poczty. 

UBEZPIECZENIE:

Zalecamy wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (ubezpieczenie dobrowolne)– 3% całkowitej ceny imprezy (w ciągu 3 dni 

roboczych od podpisania umowy). Osoby przewlekle chore powinny wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych (nie objęte 

głównym ubezpieczeniem)  15 PLN/dzień. 

 KROK 5 – ZGŁOSZENIE WYJAZDU DO KURATORIUM

Ze względu na fakt, iż szkoła jest organizatorem wyjazdu, ma ona obowiązek zgłoszenia go do odpowiedniego kuratorium.

 KROK 6 – PRZYGOTOWANIE WYJAZDU

Na 6 tygodni przed wyjazdem należy dokonać dopłaty za imprezę. Na 4 tygodnie przed terminem wycieczki należy dostarczyć 

do biura listę uczestników wraz z kartami uczestnictwa podpisanymi przez rodziców (umowę proszę dostarczyć niezwłocznie 

po jej otrzymaniu). Uwaga: na kartach rodzice zaznaczają prośbę dotyczących otrzymania faktury vat (wystawiamy faktury 

wyłącznie na szkołę lub na rodziców uczestników).

 KROK 7 – ZBIÓRKA WYJAZDOWA 

Czas zbiórki należy wyznaczyć na 30 minut przed planowanym wyjazdem (godzina wyjazdu powinna być uzgodniona z pracowni-

kiem ATAS).

Konieczne jest sprawdzenie czy wszyscy uczestnicy wyjazdu posiadają ważne dokumenty tożsamości. Osoby bez 

ważnych dokumentów nie będą dopuszczone do podróży.

Jeśli rodzice lub opiekunowie chcą aby podstawiony autokar został skontrolowany przez policję, do nich należy zawiadomienie poli-

cji oraz poinformowanie o tym fakcie biura ATAS.

BAGAŻ

W przypadku imprez autokarowych prosimy o zabranie jednego średniej wielkości bagażu głównego do 15 kg (nie przekraczającego 

wymiarów 65cm x 40 cm x 25cm) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego do 5 kg.



Warsztaty językowe – Wielka Brytania
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 
Co jest istotą WARSZTATÓW JĘZYKOWYCH?

 Promowanie innowacyjnych metod nauczania języka
Coraz bardziej doceniana jest wartość nowoczesnych metod nauczania, które polegają na 
bezpośrednim kontakcie z „TYM” czego mamy się nauczyć. Dla przykładu w Centrum Nauki Kopernik 
zwiedzający sami mogą wykonać eksperymenty.
Można też doświadczyć nauki języka. Wówczas takie doświadczenie zostaje w pamięci na długo.

 Motywacja do nauki
Nie ma skutecznej nauki bez motywacji. Stworzenie naturalnej sytuacji, w której uczestnik sam 
będzie chciał użyć języka (np. w rozmowie z rodziną goszczącą lub w czasie kupowania pamiątek) 
motywuje do przełamania bariery językowej. 

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

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

 Doskonalenie umiejętności komunikacji w obcym języku
Wszyscy, którzy uczyli się języków obcych, znają problem przełamania bariery mówienia. 
Uczniowie znają już słownictwo, gramatykę, a nadal boją się coś powiedzieć. Ważny jest impuls 
dzięki któremu młodzież zacznie formułować swoje myśli po angielsku i używać ich w rozmowie.

  Rozwijanie zainteresowań językowych uczniów, popularyzacja kultury 
krajów anglojęzycznych

Język angielski to nie tylko umiejętność porozumiewania się. To również piękna literatura, 
wielowiekowa kultura. To żywa historia i piękne zabytki. Teatry i musicale znane na całym świecie.



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI 
WARSZTATÓW JĘZYKOWYCH W WIELKIEJ BRYTANII

 Rodziny brytyjskie
Dlaczego warto wybrać rodziny?
Zakwaterowanie u rodziny goszczącej stwarza wyjątkową okazję do praktycznego doskonalenia języka, jak również do poznania zwyczajów i stylu życia mieszkańców Anglii. 

Rodziny są sprawdzone, starannie dobrane i kontrolowane przez kontrahenta w Londynie. 

Nasze grupy korzystają z tej formy zakwaterowania już od wielu lat. Kwaterujemy uczestników u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Wszyscy ucznio-

wie zakwaterowani są w tej samej dzielnicy, na obrzeżach Londynu. Pokoje są najczęściej 3- lub 4- osobowe.

Wyżywienie:
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki:

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

– lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój

– obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata

  OPCJA – siódmy dzień dla Warsztatów Językowych z zakwaterowaniem 
u rodzin brytyjskich

  DODATKOWE ŚWIADCZENIA OBEJMUJĄ: 1 nocleg u rodziny brytyjskiej, 1 śniadanie, 1 pakowany lunch oraz 1 obiadokolację oraz przejazd autokarem na miejsce 

zwiedzania.

 Uwaga: na realizację programu zwiedzania należy przygotować dodatkowe GBP zgodnie z poniższą tabelą.

Propozycje programowe Koszty wstępów 
i realizacji programu

Dopłata do ceny warsztatów 
językowych/osobę

Windsor i Hampton Court

W programie: spacer po Windorze, zwiedzanie Windsor Castle, przejazd autokarem do Hampton Court, następnie 

zwiedzanie ogrodów i pałacu.

<16 lat – 20 GBP 

200 PLN≥16 lat – 30 GBP

>19 lat – 35 GBP

Brighton

W programie: spacer po molo, zwiedzanie Pawilonu Królewskiego i Akwarium

LUB: spacer po molo, zwiedzanie Pawilonu Królewskiego i wejście na Platformę Widokową British Airways i360

<16 lat – 20 GBP 

200 PLN≥16 lat – 25 GBP

>19 lat – 30 GBP

Oxford

W programie: spacer po mieście, przejście przez High Street, obok Christ Church College, St. John’s College – szkoły, 

w której studiował Tony Blair, ogrodów, biblioteki Bodleian, teatru Sheldonian – miejsca wręczania dyplomów.

– 200 PLN

Canterbury i Leeds Castle

W programie: Canterbury: spacer po jednym z najstarszych miast Anglii, obok Katedry Canterbury, zwiedzanie 

Canterbury Tales. Zwiedzanie Zamku Leeds i ogrodów.

<16 lat – 20 GBP 

200 PLN≥16 lat – 25 GBP

>19 lat – 25 GBP

 Łączenie małych grup
Zdajemy sobie sprawę z trudności jakie niekiedy występują z zebraniem grupy, dlatego też umożliwiamy grupom niekompletnym kontakt z innymi małymi grupami. Na naszej 

stronie internetowej, pod ikoną ŁĄCZENIE GRUP zgłaszają się nauczyciele, którzy są zainteresowani wyjazdem na warsztaty językowe.

 Bagaż
W przypadku imprez autokarowych prosimy o zabranie jednego średniej wielkości bagażu głównego do 15 kg oraz jednej sztuki bagażu podręcznego do 5 kg.

 Ubezpieczenie
Zalecamy wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu z powodów losowych (ubezpieczenie dobrowolne) – 3% całkowitej ceny imprezy (jest to możliwe 

w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy). Osoby przewlekle chore powinny wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpiecze-

niem)  15 PLN/dzień.

 Programy na życzenie
Jeżeli nasze katalogowe programy nie spełniają Państwa oczekiwań, przygotujemy program zwiedzania zgodny z Państwa zamówieniem. Zastrzegamy sobie prawo 

modyfi kacji tak, aby organizacja wyjazdu była możliwa do realizacji i zgodna z obowiązującymi przepisami (np. czas pracy kierowców).
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OD 12 LATOD 12 LAT

RODZINY RODZINY 
BRYTYJSKIEBRYTYJSKIE

6 DNI6 DNI

WARSZTATY WARSZTATY 
JĘZYKOWEJĘZYKOWE

Londyn
Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. Oferta ta jest uzupełnieniem programu 

nauczania języka angielskiego, a także geografi i i historii.

Korzystamy z rodzin sprawdzonych, starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii.  

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra 

z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych 

sytuacjach. Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja 

do dalszej nauki.   

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

2 DZIEŃ – LONDYN Przeprawa promowa. Zwiedzanie Londynu: Tower of London, Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral, Millennium 

Bridge. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

3 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: spacer po Westminsterze, przejście obok 

Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. Zwiedzanie: Muzeum Historii Natu-

ralnej, Muzeum Nauki. Następnie przejazd autokarem obok Harrods’a – najsłynniejszego londyńskiego domu towarowego. Obiado-

kolacja, nocleg.

4 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, 

Muzeum Brytyjskie, Oxford Street, Regent Street, Piccadilly Circus, Plac Trafalgar. Obiadokolacja, nocleg.

5 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. London Eye, rejs statkiem po Tamizie, przejście obok klipra herba-

cianego Cutty Sark, Muzeum Morskie, spacer po Parku Królewskim w Greenwich. Wyjazd z Londynu około godziny 16.00. Przeprawa 

promowa. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim. 

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
 TERMINY WYJAZDU:  wrzesień 2017 – marzec 2018 – PONIEDZIAŁEK; kwiecień 2018 – czerwiec 2018 – PONIEDZIAŁEK/ PIĄTEK 

  PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT: 

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

Wrzesień – Październik 2017 790 PLN 750 PLN 730 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 770 PLN 730 PLN 710 PLN

Marzec – 19 kwietnia 2018 830 PLN 790 PLN 770 PLN

20 kwietnia – Czerwiec 2018 910 PLN 870 PLN 850 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar 300 PLN/os.
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 120 GBP koszty wstępów

• dieta bezlaktozowa i bezglutenowa za dopłatą – szczegóły do uzgodnienia przed wyjazdem

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów i realizacji programu: 

Wyjazdy w 2017
Osoby urodzone po roku 2001 Osoby urodzone w roku 2001 i wcześniej

75 GBP 105 GBP

Wyjazdy w 2018
Osoby urodzone po roku 2002 Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej

80 GBP 110 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)

• Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny 

imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

 ŚWIADCZENIA: przejazd komfortowym autokarem, przeprawa promowa, zakwaterowanie (3 noclegi w rodzinach brytyjskich), 

wyżywienie (3 śniadania, 3 pakowane lunche, 3 obiadokolacje), zeszyt ćwiczeń, opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – opis zakwaterowania strona 10. 

 DODATKOWE OPCJE: Dodatkowy dzień warsztatów – informacje strona 10.

SA0SA0

WYJAZD Z NAUKĄ JĘZYKA | Kontakt: Biuro Turystyki Młodzieżowej ATAS btm@atas.pl tel. 22 625 18 51
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12–19 LAT12–19 LAT

RODZINY RODZINY 
BRYTYJSKIE BRYTYJSKIE 

6 DNI6 DNI

Londyn i miasta Anglii
Oferta jest kontynuacją standardowego programu warsztatów w Londynie. Wyjazd daje możliwość poznania nie tylko wielkiej me-

tropolii jaką jest Londyn, ale również innych miast Anglii, mających niepowtarzalny klimat i atmosferę. Wszyscy uczestnicy zakwate-

rowani są u rodzin brytyjskich, sprawdzonych, starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii.  

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Warsztaty to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności, a także mobilizacja do dalszej nauki. Proponujemy praktyczne 

ćwiczenia języka w naturalnych, codziennych sytuacjach.   

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

2 DZIEŃ – LONDYN Przeprawa promowa. Most Millenijny, zwiedzanie Shakespeare’s Globe, spacer południowym brzegiem Tamizy 

obok Tower of London, Tower Bridge. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją 

miejską.

3 DZIEŃ – CANTERBURY, LEEDS CASTLE Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Canterbury: spacer po jednym z naj-

starszych miast Anglii, zwiedzanie Katedry Canterbury – najważniejszej świątyni kościoła anglikańskiego. Leeds Castle: zwiedzanie 

zamku, ogrodu, labiryntu, ptaszarni. Obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ – CAMBRIDGE, LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Cambridge: spacer po miasteczku uniwersyte-

ckim, przejście przez Silver Street z widokiem na Most Matematyczny, King’s Parade obok King’s College, Senate House – miejsca wrę-

czania dyplomów, Trinity College, St. John’s College i Round Church. Poznanie zasad studiowania w Cambridge i możliwości podjęcia 

tam nauki. Zwiedzanie Londynu: Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s. Obiadokolacja, nocleg.

5 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: London Eye – panorama Londynu, rejs 

statkiem do Greenwich, zwiedzanie Muzeum Morskiego, spacer po parku w Greenwich obok Południka „0” i Królewskiego Obser-

watorium. Wyjazd z Londynu około godziny 16.00. Przeprawa promowa. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim. 

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
 TERMINY WYJAZDU:  wrzesień 2017 – marzec 2018 – PONIEDZIAŁEK; kwiecień 2018 – czerwiec 2018 – PONIEDZIAŁEK/ PIĄTEK 

  PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT: 

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

Wrzesień – Październik 2017 830 PLN 790 PLN 770 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 790 PLN 750 PLN 730 PLN

Marzec – 19 kwietnia 2018 890 PLN 850 PLN 830 PLN

20 kwietnia – Czerwiec 2018 970 PLN 930 PLN 910 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar 300 PLN/os.
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 125 GBP koszty wstępów

• dieta bezlaktozowa i bezglutenowa za dopłatą – szczegóły do uzgodnienia przed wyjazdem

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów i realizacji programu: 

Wyjazdy w 2017
Osoby urodzone po roku 2001 Osoby urodzone w roku 2001 i wcześniej

85 GBP 115 GBP

Wyjazdy w 2018
Osoby urodzone po roku 2002 Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej

90 GBP 120 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)

• Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny 

imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

 ŚWIADCZENIA: przejazd komfortowym autokarem, przeprawa promowa, zakwaterowanie (3 noclegi w Londynie), wyżywienie 

(3 śniadania, 3 pakowane lunche, 3 obiadokolacje), zeszyt ćwiczeń, opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – opis zakwaterowania strona 10. 

 DODATKOWE OPCJE: Dodatkowy dzień warsztatów – informacje strona 10.

WARSZTATY WARSZTATY 
JĘZYKOWEJĘZYKOWE
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WARSZTATY WARSZTATY 
JĘZYKOWEJĘZYKOWE

Londyn i południowa Anglia
Program zwiedzania na warsztatach SA2 tylko w niewielkim stopniu ma miejsce w Londynie, w głównej mierze wyjazd ten to zwie-

dzanie pięknych miast i miejsc w Anglii. Wyjazd daje możliwość poznania tej wielkiej europejskiej metropolii od trochę innej, mniej 

turystycznej strony. Wszyscy uczestnicy zakwaterowani są u rodzin brytyjskich, sprawdzonych, starannie dobranych przez naszego 

partnera w Wielkiej Brytanii.  

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Program zwiedzania uzupełniony jest ćwiczeniami 

językowymi, które przygotowane zostały w formie zabaw, quizów, zagadek. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, 

codziennych sytuacjach.   

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

2 DZIEŃ – LONDYN Przeprawa promowa. Spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, 

Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, Plac Trafalgar, Piccadilly Circus, London Eye. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

3 DZIEŃ – BRIGHTON Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Spacer po molo, widok na panoramę miasta z kolejki British 

Airways i360, zwiedzanie Pawilonu Królewskiego. Obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ – WINDSOR, HAMPTON COURT Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Windsor: Spacer deptakiem w Windso-

rze, zwiedzanie Zamku – rezydencji królów angielskich, przejazd do Hampton Court. Hampton Court: zwiedzanie ogrodów i Pałacu 

w Hampton Court. Obiadokolacja, nocleg.

5 DZIEŃ – OXFORD Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Oxford: spacer po mieście, przejście przez High Street, obok 

Christ Church College, St. John’s College – szkoły, w której studiował Tony Blair, ogrodów, biblioteki Bodleian, teatru Sheldonian 

– miejsca wręczania dyplomów. Obiadokolacja, nocleg.

6 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Nauki, Spacer po Hyde 

Parku, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s. Wyjazd z Londynu około godziny 16.00. Przeprawa promowa. Uwaga: w tym 

dniu poruszamy się komunikacją miejską.

7 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim. 

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
 TERMINY WYJAZDU:  wrzesień 2017 – marzec 2018 – PONIEDZIAŁEK; kwiecień 2018 – czerwiec 2018 – PONIEDZIAŁEK/ PIĄTEK 

  PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT: 

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

Wrzesień – Październik 2017 1010 PLN 970 PLN 950 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 990 PLN 950 PLN 930 PLN

Marzec – 19 kwietnia 2018 1030 PLN 990 PLN 970 PLN

20 kwietnia – Czerwiec 2018 1110 PLN 1070 PLN 1050 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar 300 PLN/os.
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 140 GBP koszty wstępów

• dieta bezlaktozowa i bezglutenowa za dopłatą – szczegóły do uzgodnienia przed wyjazdem

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów i realizacji programu: 

Wyjazdy w 2017
Osoby urodzone po roku 2001 Osoby urodzone w roku 2001 i wcześniej

85 GBP 120 GBP

Wyjazdy w 2018
Osoby urodzone po roku 2002 Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej

90 GBP 125 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)

• Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny 

imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

 ŚWIADCZENIA: przejazd komfortowym autokarem, przeprawa promowa, zakwaterowanie: 4 noclegi w Londynie, wyżywienie 

(4 śniadania, 4 pakowane lunche, 4 obiadokolacje), zeszyt ćwiczeń, opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – opis zakwaterowania strona 10. 

 DODATKOWE OPCJE: Dodatkowy dzień warsztatów – informacje strona 10.

SA2SA2
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Londyn
Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. Oferta ta jest uzupełnieniem programu 

nauczania języka angielskiego, a także geografi i i historii.  

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego.  Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra 

z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych 

sytuacjach. Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja 

do dalszej nauki.    

Program*

1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku, przelot do Londynu, transfer z lotniska komunikacją publiczną, zdeponowanie bagaży na jednej ze 

stacji. Zwiedzanie Londynu: przejście obok Tower od London, Tower Bridge, obok St. Paul’s Cathedral, Millennium Bridge. Zakwatero-

wanie, obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

2 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: spacer po Westminsterze, przejście obok 

Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku św. Jakuba, Pałacu Buckingham, zwiedzanie Muzeum Historii Natural-

nej, Muzeum Nauki. Obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

3 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: London Eye, rejs statkiem po Tamizie, 

przejście obok klipra herbacianego Cutty Sark, Muzeum Morskie, spacer po Parku Królewskim w Greenwich. Obiadokolacja, nocleg.

Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

4 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: Muzeum Figur Woskowych Madame 

Tussaud’s, Muzeum Brytyjskie, Oxford Street, Regent Street, Piccadilly Circus, Plac Trafalgar, Galeria Narodowa, spacer przez Soho, 

Covent Garden. Obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

5 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu, przejazd na lotnisko komunikacją publiczną, przelot do Polski.

* Realizacja zaproponowanego programu zwiedzania uzależniona jest od godzin przelotu z i do Polski.

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Za dodatkowa opłatą istnieje możliwość wynajęcia na wyłączność grupy lokalnego busa, na pierwszy i ostatni dzień wyjazdu lub na 

wszystkie dni pobytu w Londynie.

Informacje o warsztatach
 TERMINY WYJAZDU:  wrzesień 2017 – marzec 2018 – PONIEDZIAŁEK; kwiecień 2018 – czerwiec 2018 – PONIEDZIAŁEK/ PIĄTEK 

  PRZEDPŁATA: 500 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU (do ceny warsztatów należy doliczyć opłatę za przelot): 

Miesiąc / Cena podawana na osobę* 15 uczestników + 2 nauczycieli 20 uczestników + 2 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2017 1370 PLN 1200 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 1340 PLN 1170 PLN

Marzec – 19 kwietnia 2018 1370 PLN 1200 PLN

20 kwietnia – Czerwiec 2018 1420 PLN 1250 PLN
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 185 GBP koszty wstępów

• dieta bezlaktozowa i bezglutenowa za dopłatą – szczegóły do uzgodnienia przed wyjazdem

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów i realizacji programu: 

Wyjazdy w 2017
Osoby urodzone po roku 2001 Osoby urodzone w roku 2001 i wcześniej

115 GBP 175 GBP

Wyjazdy w 2018
Osoby urodzone po roku 2002 Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej

120 GBP 180 GBP

• Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny 

imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

• Przelotu: cena biletu zależna jest od terminu wyjazdu, daty zakupu biletu, przewoźnika oraz liczebności grupy

• Wyżywienia podczas przelotu

Uwaga: dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty, prosimy o zabranie bagażu 

stosownego do wymogów przewoźnika.

 ŚWIADCZENIA: zakwaterowanie (4 noclegi w Londynie), wyżywienie (4 śniadania, 4 pakowane lunche, 4 obiadokolacje), zeszyt 

ćwiczeń, opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Anglii. 

Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partnera w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach 

Londynu. Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Uczestnicy zakwaterowani są w pokojach 

2–4-osobowych, z uwzględnieniem podziału na płeć i w zależności od konfi guracji grupy. Ze względu na typ zakwaterowania 

i bezpieczeństwo uczestników nie przewidujemy żadnych wyjść wieczornych, szczególnie indywidualnych.

W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki: śniadania (płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata), 

lunch (2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój – w formie suchego prowiantu), obiadokolacje (jednodaniowy ciepły posiłek, herbata). 

WARSZTATY WARSZTATY 
JĘZYKOWEJĘZYKOWE
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Londyn
Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. Oferta ta jest uzupełnieniem programu 

nauczania języka angielskiego, a także geografi i i historii. 

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra 

z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych 

sytuacjach. Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja 

do dalszej nauki.   

Program*

1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku, przelot do Londynu, transfer z lotniska komunikacją publiczną, zdeponowanie bagażu na jednej ze 

stacji. Zwiedzanie Londynu: przejście obok Tower od London, Tower Bridge, obok St. Paul’s Cathedral, Millennium Bridge. Zakwatero-

wanie w hostelu, obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

2 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie. Zwiedzanie Londynu: spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów 

Parlamentu, Big Ben’a, Parku św. Jakuba, Pałacu Buckingham, zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Nauki. Obiadokolacja, 

nocleg.  Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

3 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie. Zwiedzanie Londynu: London Eye, rejs statkiem po Tamizie, przejście obok klipra herbacianego 

Cutty Sark, Muzeum Morskie, spacer po Parku Królewskim w Greenwich. Obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu poruszamy się 

komunikacją miejską.

4 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie. Zwiedzanie Londynu: Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, Muzeum Brytyjskie, Oxford 

Street, Regent Street, Piccadilly Circus, Plac Trafalgar, Galeria Narodowa, spacer przez Soho, Covent Garden. Obiadokolacja, nocleg. 

Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

5 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, przejazd na lotnisko komunikacją publiczną, przelot do Polski.

* Realizacja zaproponowanego programu zwiedzania uzależniona jest od godzin przelotu z i do Polski oraz dostępności miejsc w hostelu.

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie. 

Za dodatkowa opłatą istnieje możliwość wynajęcia na wyłączność grupy lokalnego busa, na pierwszy i ostatni dzień wyjazdu lub na 

wszystkie dni pobytu w Londynie. 

Informacje o warsztatach
 TERMINY WYJAZDU: do ustalenia z pracownikami ATAS. Terminy uzależnione są od planu lotów z poszczególnych miast Polski 

oraz dostępności miejsc w hostelu 

  PRZEDPŁATA: 500 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU (do ceny warsztatów należy doliczyć opłatę za przelot): 

Miesiąc / Cena podawana na osobę* 15 uczestników + 2 nauczycieli 20 uczestników + 2 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2017 1630 PLN 1430 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 1610 PLN 1410 PLN

Marzec – 19 kwietnia 2018 1660 PLN 1460 PLN

20 kwietnia – Czerwiec 2018 1720 PLN 1520 PLN
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 200 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 145 GBP koszty wstępów

• dieta bezlaktozowa i bezglutenowa za dopłatą – szczegóły do uzgodnienia przed wyjazdem

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów i realizacji programu: 

Wyjazdy w 2017
Osoby urodzone po roku 2001 Osoby urodzone w roku 2001 i wcześniej

95 GBP 135 GBP

Wyjazdy w 2018
Osoby urodzone po roku 2002 Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej

100 GBP 140 GBP

• Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny 

imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

• Przelotu: cena biletu zależna jest od terminu wyjazdu, daty zakupu biletu, przewoźnika oraz liczebności grupy

• Wyżywienia podczas przelotu

Uwaga: dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty, prosimy o zabranie bagażu 

stosownego do wymogów przewoźnika.

 ŚWIADCZENIA: zakwaterowanie (4 noclegi w Londynie), wyżywienie (4 śniadania, 4 pakowane lunche, 4 obiadokolacje), zeszyt 

ćwiczeń, opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie w hostelu klasy turystycznej. Pokoje wieloosobowe, łóżka piętrowe, 

łazienki mogą znajdować się w pokojach lub na korytarzach. Wyposażenie pokoi jest bardzo skromne. 

Wyżywienie: śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata (serowowane w hostelu), obiadokolacje: jednodaniowy ciepły 

posiłek, herbata (serwowane poza hostelem). 
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OD 12 LATOD 12 LAT

RODZINY RODZINY 
BRYTYJSKIEBRYTYJSKIE

6 DNI6 DNI

Londyn Śladami Harry’ego Po  era
 Program SA4 to propozycja dedykowana miłośnikom powieści oraz fi lmów o przygodach Harry’ego Pottera. Program ma jednak na 

celu nie tylko ukazanie miejsc związanych z bohaterami książki, ale również pokazanie piękna Londynu i Oxfordu oraz naukę języka 

angielskiego w codziennych, naturalnych sytuacjach. Wszyscy uczestnicy zakwaterowani są u rodzin brytyjskich, sprawdzonych i sta-

rannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii.  

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Program zwiedzania uzupełniony jest ćwiczeniami językowymi, które przygotowane zostały w formie zabaw, quizów, zagadek. Pro-

ponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach.   

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

2 DZIEŃ – LONDYN Przeprawa promowa. The Muggle Tour* – spacer z przewodnikiem anglojęzycznym śladami Harry’ego Pottera 

– m.in. Leadenhall Market, czyli fi lmowa ulica Pokątna, Ministerstwo Magii, Grimmauld Place i wiele innych, Leicester Square, Trafal-

gar Square, zwiedzanie Tower of London. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją 

miejską.

3 DZIEŃ – OXFORD Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Oxford: spacer po mieście z uwzględnieniem miejsc wystę-

pujących w fi lmie, przejście przez High Street, wejście do Christ Church College – fi lmowej jadalni z Harry’ego Pottera**, przejście 

obok St. John’s College – szkoły, w której studiował Tony Blair, ogrodów, teatru Sheldonian – miejsca wręczania dyplomów, wejście 

do biblioteki Bodleian – fi lmowej biblioteki Hogwartu. Zwiedzanie Londynu: King’s Cross – słynnego peronu 9 i 3/4 z książki i fi lmu 

o przygodach Harrego Pottera. Obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Wycieczka do Warner Bros Studio, w którym powstawały fi lmy 

o przygodach HARRY’EGO POTTERA***. Zwiedzanie Londynu: wizyta w Muzeum Historii Naturalnej. Obiadokolacja, nocleg.

5 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: spacer po Westminsterze, przejście obok 

Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, zwiedzanie Galerii Narodowej. Wyjazd 

z Londynu około godziny 16.00. Przeprawa promowa. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim. 

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

* Trasa zwiedzania obejmuje obligatoryjny przejazd metrem. Trasa zależna od przewodnika.

**  Wejście uzależnione od dostępności obiektu. 

***   Wejście do obiektu do potwierdzenia po podpisaniu umowy i wpłacie zaliczki. Ze względu na duże obłożenie obiektu w przypadku bliskiego terminu 

wyjazdu BTM ATAS nie gwarantuje możliwości zakupu biletów. Opcja alternatywna do indywidualnego ustalenia z biurem.

Informacje o warsztatach
 TERMINY WYJAZDU:  wrzesień 2017 – marzec 2018 – PONIEDZIAŁEK; kwiecień 2018 – czerwiec 2018 – PONIEDZIAŁEK/ PIĄTEK 

  PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT: 

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

Wrzesień – Październik 2017 810 PLN 770 PLN 750 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 790 PLN 750 PLN 730 PLN

Marzec – 19 kwietnia 2018 850 PLN 810 PLN 790 PLN

20 kwietnia – Czerwiec 2018 930 PLN 890 PLN 870 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar 300 PLN/os.
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 115 GBP koszty wstępów

• dieta bezlaktozowa i bezglutenowa za dopłatą – szczegóły do uzgodnienia przed wyjazdem

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów i realizacji programu: 

Wyjazdy w 2017
Osoby urodzone po roku 2001 Osoby urodzone w roku 2001 i wcześniej

80 GBP 105 GBP

Wyjazdy w 2018
Osoby urodzone po roku 2002 Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej

85 GBP 110 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)

• Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny 

imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

 ŚWIADCZENIA: przejazd komfortowym autokarem, przeprawa promowa, zakwaterowanie (3 noclegi w Londynie), wyżywienie 

(3 śniadania, 3 packed lunch, 3 obiadokolacje), zeszyt ćwiczeń, opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – opis zakwaterowania strona 10. 

 DODATKOWE OPCJE: Dodatkowy dzień warsztatów – informacje strona 10.

WARSZTATY WARSZTATY 
JĘZYKOWEJĘZYKOWE
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OD 12 LATOD 12 LAT

RODZINY RODZINY 
BRYTYJSKIEBRYTYJSKIE

6 DNI6 DNI

WARSZTATY WARSZTATY 
JĘZYKOWEJĘZYKOWE

Londyn dla młodszych
Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. Oferta ta jest uzupełnieniem programu 

nauczania języka angielskiego, a także geografi i i historii.

Korzystamy z rodzin sprawdzonych, starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii.  

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra 

z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych 

sytuacjach. Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja 

do dalszej nauki.   

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

2 DZIEŃ – LONDYN Przeprawa promowa, przejazd do Londynu. Tower Bridge, przejście obok Tower of London, spacer północnym 

brzegiem Tamizy obok The Monument i St. Paul’s Cathedral, Millenium Bridge, Tate Modern, przejście obok The Shakespeare’s Globe. 

Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

3 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, 

Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. Zwiedzanie: Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Nauki. 

Następnie przejazd autokarem obok Harrods’a – najsłynniejszego londyńskiego domu towarowego. Obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ – CHESSINGTON WORLD OF ADVENTURE Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Całodniowy pobyt w parku 

rozrywki – w bogatej ofercie parku znajdziemy 27 atrakcji w 9 krainach tematycznych. Obiekt jest połączeniem wesołego miasteczka, 

parku botanicznego, akwarium morskiego oraz ogrodu zoologicznego. Obiadokolacja, nocleg.

5 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: London Eye, rejs statkiem po Tamizie, 

przejście obok klipra herbacianego Cutty Sark, Muzeum Morskie, spacer po Parku Królewskim w Greenwich. Wyjazd z Londynu około 

godziny 16.00. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

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

Istnieje możliwość dodania do programu zwiedzania m. in. następujących obiektów: 

• Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s,

• Tower of London,

• Katedra Św. Pawła.  

Dodatkowe punkty w programie muszą zostać zaakceptowane przez całą grupę.

Informacje o warsztatach
 TERMINY WYJAZDU:  wrzesień 2017 – marzec 2018 – PONIEDZIAŁEK; kwiecień 2018 – czerwiec 2018 – PONIEDZIAŁEK/ PIĄTEK 

  PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT: 

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

Wrzesień – Październik 2017 720 PLN 680 PLN 660 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 700 PLN 660 PLN 640 PLN

Marzec – 19 kwietnia 2018 760 PLN 720 PLN 700 PLN

20 kwietnia – Czerwiec 2018 840 PLN 790 PLN 780 PLN

Transport – cena podawana za osobę

Autokar 300 PLN/os.
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 85 GBP koszty wstępów

• dieta bezlaktozowa i bezglutenowa za dopłatą – szczegóły do uzgodnienia przed wyjazdem

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów i realizacji programu: 

Wyjazdy w 2017
Osoby urodzone po roku 2001 Osoby urodzone w roku 2001 i wcześniej

55 GBP 70 GBP

Wyjazdy w 2018
Osoby urodzone po roku 2002 Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej

 60 GBP 75 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)

• Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny 

imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

 ŚWIADCZENIA: przejazd komfortowym autokarem, przeprawa promowa, zakwaterowanie (3 noclegi w rodzinach brytyjskich), 

wyżywienie (3 śniadania, 3 pakowane lunche, 3 obiadokolacje), zeszyt ćwiczeń, opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – opis zakwaterowania strona 10. 

 DODATKOWE OPCJE: Dodatkowy dzień warsztatów – informacje strona 10.
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OD 15 LATOD 15 LAT

RODZINY RODZINY 
BRYTYJSKIEBRYTYJSKIE

6 DNI6 DNI

Londyn dla starszych
Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. Oferta ta jest uzupełnieniem programu 

nauczania języka angielskiego, a także geografi i i historii.

Korzystamy z rodzin sprawdzonych, starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii.  

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra 

z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych 

sytuacjach. Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja 

do dalszej nauki.   

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

2 DZIEŃ – LONDYN Przeprawa promowa, przejazd do Londynu. Tower Bridge, przejście obok Tower of London, spacer północnym 

brzegiem Tamizy obok The Monument i St. Paul’s Cathedral, Millenium Bridge, Tate Modern, przejście obok The Shakespeare’s Globe. 

Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

3 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, 

Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, 10 Downing Street – siedziby Premiera, spacer po Parku Św. Jakuba, Pałac Buckingham, zwiedzanie: 

Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Nauki. Obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: Muzeum Brytyjskie, Oxford Street, Regent 

Street, Piccadilly Circus, Plac Trafalgar, Narodowa Galeria Portretu. Obiadokolacja, nocleg.

5 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: Imperial War Museum, London Eye, 

rejs statkiem po Tamizie, spacer po Parku Królewskim w Greenwich. Wyjazd z Londynu około godziny 16.00. Przeprawa promowa. 

Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim. 

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Istnieje możliwość dodania do programu zwiedzania m. in. następujących atrakcji:

• London Dungeon 

• The Globe

• Wyjście na spektakl do jednego z teatrów na West End

Dodatkowe punkty w programie muszą zostać zaakceptowane przez całą grupę.

Informacje o warsztatach
 TERMINY WYJAZDU:  wrzesień 2017 – marzec 2018 – PONIEDZIAŁEK; kwiecień 2018 – czerwiec 2018 – PONIEDZIAŁEK/ PIĄTEK 

  PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT: 

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

Wrzesień – Październik 2017 720 PLN 680 PLN 660 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 700 PLN 660 PLN 640 PLN

Marzec – 19 kwietnia 2018 760 PLN 720 PLN 700 PLN

20 kwietnia – Czerwiec 2018 840 PLN 790 PLN 780 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar 300 PLN/os.
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 75GBP koszty wstępów

• dieta bezlaktozowa i bezglutenowa za dopłatą – szczegóły do uzgodnienia przed wyjazdem

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów i realizacji programu: 

Wyjazdy w 2017
Osoby urodzone po roku 2001 Osoby urodzone w roku 2001 i wcześniej

40 GBP 65 GBP

Wyjazdy w 2018
Osoby urodzone po roku 2002 Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej

45 GBP 70 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)

• Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

 ŚWIADCZENIA: przejazd komfortowym autokarem, przeprawa promowa, zakwaterowanie (3 noclegi w rodzinach brytyjskich), 

wyżywienie (3 śniadania, 3 pakowane lunche, 3 obiadokolacje), zeszyt ćwiczeń, opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – opis zakwaterowania strona 10. 

 DODATKOWE OPCJE: Dodatkowy dzień warsztatów – informacje strona 10.

WARSZTATY WARSZTATY 
JĘZYKOWEJĘZYKOWE
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OD 12 LATOD 12 LAT

RODZINY RODZINY 
BRYTYJSKIEBRYTYJSKIE

6 DNI6 DNI

WARSZTATY WARSZTATY 
JĘZYKOWEJĘZYKOWE

Miasta Anglii
Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania pięknych miast Anglii, sławnych na całym świecie. Oferta ta jest uzupełnie-

niem programu nauczania języka angielskiego, a także geografi i i historii. Korzystamy z rodzin sprawdzonych, starannie dobranych 

przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii.   

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego.  Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra 

z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych 

sytuacjach. Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja 

do dalszej nauki.  

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą. Przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii.

2 DZIEŃ – CANTERBURY Przeprawa promowa, przejazd do Canterbury. Zwiedzanie Canterbury: spacer po jednym z najstarszych 

miast Anglii, zwiedzanie Katedry Canterbury – najważniejszej świątyni kościoła anglikańskiego. Przejazd autokarem rejsowym do 

Londynu (miejsca zakwaterowania). Obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

3 DZIEŃ – OXFORD Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Oxfordu: spacer po mieście, przejście przez High 

Street, obok Christ Church College, St. John’s College – szkoły, w której studiował Tony Blair, ogrodów, biblioteki Bodleian, teatru Shel-

donian - miejsca wręczania dyplomów, wejście do jednego z college’ów, powrót do Londynu. Obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ – WINDSOR, HAMPTON COURT Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Windsoru: spacer depta-

kiem w Windsor, zwiedzanie Zamku – rezydencji królów angielskich. Zwiedzanie Hampton Court: zwiedzanie Pałacu oraz Ogrodów, 

powrót do Londynu. Obiadokolacja, nocleg.

5 DZIEŃ – BRIGTON Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Przejazd autokarem rejsowym do Brighton. Zwiedzanie Brig-

hton: spacer po molo, zwiedzanie Pawilonu Królewskiego, wjazd na Platformę Widokową British Airways i360, spacer po mieście, 

wyjazd około godziny 16.00, przeprawa promowa. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

Codziennie prowadzone są ćwiczenia językowe podczas zwiedzania. 

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
 TERMINY WYJAZDU:  wrzesień 2017 – marzec 2018 – PONIEDZIAŁEK; kwiecień 2018 – czerwiec 2018 – PONIEDZIAŁEK/ PIĄTEK 

  PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT: 

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

Wrzesień – Październik 2017 990 PLN 950 PLN 930 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 970 PLN 930 PLN 910 PLN

Marzec – 19 kwietnia 2018 1010 PLN 970 PLN 950 PLN

20 kwietnia – Czerwiec 2018 1030 PLN 990 PLN 970 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar 300 PLN/os.
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 160 GBP koszty wstępów

• dieta bezlaktozowa i bezglutenowa za dopłatą – szczegóły do uzgodnienia przed wyjazdem

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów i realizacji programu: 

Wyjazdy w 2017
Osoby urodzone po roku 2001 Osoby urodzone w roku 2001 i wcześniej

105 GBP 125 GBP

Wyjazdy w 2018
Osoby urodzone po roku 2002 Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej

110 GBP 130 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)

• Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny 

imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

 ŚWIADCZENIA: przejazd komfortowym autokarem, przeprawa promowa, zakwaterowanie (3 noclegi w Londynie), wyżywienie 

(3 śniadania, 3 pakowane lunche, 3 obiadokolacje), zeszyt ćwiczeń, opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – opis zakwaterowania strona 10. 

 DODATKOWE OPCJE: Dodatkowy dzień warsztatów – informacje strona 10.
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Anglia i Szkocja
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania współgra 

z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w naturalnych, codziennych 

sytuacjach. Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacja 

do dalszej nauki. 

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

2 DZIEŃ – CAMBRIDGE Przeprawa promowa. Cambridge: rejs po rzece Cam, spacer po miasteczku uniwersyteckim, przejście przez 

Silver Street z widokiem na Most Matematyczny, King’s Parade obok King’s College, Senate House – miejsca wręczenia dyplomów, 

Trinity College, St. John’s College, Round Church. Zakwaterowanie w schronisku, obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu porusza-

my się komunikacją miejską.

3 DZIEŃ – EDYNBURG Śniadanie. Wyjazd z Cambridge i przejazd do Edynburga, zakwaterowanie w schronisku, obiadokolacja. 

Wieczorny spacer po najpiękniejszej ulicy Edynburga – Royal Mile. 

4 DZIEŃ – EDYNBURG Śniadanie. Przejazd otwartym busikiem po Edynburgu, zwiedzanie Zamku, z którego rozciąga się piękny 

widok na miasto, zwiedzanie Camera Obscura, St. Giles – najstarszej katedry w Edynburgu, przejazd do Inverness. Zakwaterowanie, 

obiadokolacja, nocleg.

5 DZIEŃ – INVERNESS Śniadanie. Zwiedzanie Loch Ness, rejs statkiem po jeziorze, poznanie historii słynnego potwora Nessie, 

następnie przejazd do Fort Augustus i Fort Wiliam, przejazd przez Glen Coe – przepiękną dolinę łez, przejazd do Stirling. Zakwatero-

wanie, obiadokolacja, nocleg.

6 DZIEŃ – STIRILING Śniadanie. Stirling Castle, przejazd do Balloch, następnie rejs do Loch Lomond, przejazd do Yorku. Zakwatero-

wanie, obiadokolacja, nocleg.

7 DZIEŃ – YORK Śniadanie. Spacer po mieście, zwiedzanie Katedry, York’s Chocolate Story, Muzeum Wikingów, przejazd do Oxford. 

Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

8 DZIEŃ – OXFORD Śniadanie. zwiedzanie miasta, przejazd dwupokładowym autobusem po Oxford, przejście przez High Street, obok 

Christ Church College, ogrodów, Bodleian Library, Scheldonian Theatre, St. John’s College. Wyjazd do Polski w godzinach południowych. 

Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

9 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
 TERMINY WYJAZDU: do potwierdzenia w zależności dostępności miejsc w schroniskach młodzieżowych, w przypadku braku 

miejsc istnieje możliwość modyfi kacji programu w oparciu o inne miejsca zakwaterowania lub zmiany daty wyjazdu. 

  PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT: 

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

Wrzesień – Październik 2017 2210 PLN 2180 PLN 2150 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 2190 PLN 2160 PLN 2130 PLN

Marzec – 15 kwietnia 2018 2210 PLN 2180 PLN 2150 PLN

16 kwietnia – Czerwiec 2018 2230 PLN 2200 PLN 2170 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar 400 PLN/os.
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

• 200 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + koszty wstępów 170 GBP 

• dieta bezlaktozowa i bezglutenowa za dopłatą – szczegóły do uzgodnienia przed wyjazdem

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów i realizacji programu: 

Wyjazdy w 2017
Osoby urodzone po roku 2001 Osoby urodzone w roku 2001 i wcześniej

110 GBP 160 GBP

Wyjazdy w 2018
Osoby urodzone po roku 2002 Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej

115 GBP 165 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)

• Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

 ŚWIADCZENIA: przejazd komfortowym autokarem, przeprawa promowa, zakwaterowanie: 6 noclegów w schroniskach mło-

dzieżowych, wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji, zeszyt ćwiczeń, opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Uczestnicy zakwaterowani są w Schroniskach Młodzieżowych, standard turystyczny. 

Pokoje wieloosobowe, toalety na korytarzu. W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują śniadania oraz obiadokolacje.

WARSZTATY WARSZTATY 
JĘZYKOWEJĘZYKOWE
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Warsztaty językowe z zajęciami w klasach 
MALTA i LONDYN
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 
Warsztaty językowe z zajęciami w klasach składają się z dwóch elementów:
– lekcji w klasach, które prowadzone są przez na  ve speaker’ów,
– warsztatów językowych.
Podczas zajęć w klasach lektorzy starają się aby poruszane tematy 
oraz ćwiczenia były dla uczniów zajmujące. Najważniejszy element 
to kształcenie umiejętności komunikacji.
Warsztaty językowe realizowane są podczas zwiedzania. Uczniowie wykonują 
praktyczne ćwiczenia, które służą przełamaniu bariery językowej, doskonaleniu 
umiejętności komunikacji w obcym języku oraz rozwijają zainteresowania 
językowe.

 Program: MALTA
Nauka języka odbywa się w renomowanej maltańskiej szkole językowej Link School 
of English. Szkoła posiada akredytację FELTOM (Federa  on od English Language Teaching 
Organisa  ons Malta). Ośrodek nauczania znajduje się w Swieqi. 
Grupy tworzone są po teście językowym. Zajęcia odbywają się w grupach zamkniętych 
(nie gwarantujemy grup międzynarodowych). Na kurs składa się 16 godzin lekcyjnych.

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

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



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKWATEROWANIA 
I DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WARSZTATACH 
JĘZYKOWYCH NA MALCIE I W LONDYNIE

  Rodziny maltańskie (Malta)
Uczestnicy zakwaterowani są u rodzin maltańskich, głównie w miejscowościach Swieqi i Pembroke, w odległości 5-20 minut pieszo od szkoły językowej. Rodziny goszczące 

są sprawdzone i starannie dobrane przez szkołę. Każda rodzina przyjmuje 2, 3 lub 4 osoby z grupy warsztatowej, może także gościć młodzież z innych krajów (również w tym 

samym pokoju). 

Wyżywienie:
W miejscu zakwaterowania uczestniczy otrzymują następujące posiłki:

– śniadania: płatki z mlekiem, tosty z dżemem, herbata lub kawa

– lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu: kanapka, owoc, woda

– obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, woda

  Rodziny brytyjskie (Londyn)
Zakwaterowanie u rodziny goszczącej stwarza wyjątkową okazję do praktycznego doskonalenia języka, jak również do poznania zwyczajów i stylu życia mieszkańców 

Londynu. Rodziny są sprawdzone, starannie dobrane i kontrolowane przez kontrahenta w Londynie. 

Nasze grupy korzystają z tej formy zakwaterowania już od wielu lat. Kwaterujemy uczestników u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Uczniowie 

mieszkają w tej samej dzielnicy, na obrzeżach Londynu. Pokoje są najczęściej 3- lub 4-osobowe. 

Wyżywienie:
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki:

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

– lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój

– obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata

  Ubezpieczenie
–   zachęcamy do wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (zgłoszenie oraz wpłata składki w ciągu 3 dni roboczych 

od podpisania umowy)

–  ubezpieczenie od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – ok. 15 PLN/dzień
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WARSZTATY WARSZTATY 
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Malta
Malta – to idealne miejsce na odpoczynek i jednocześnie doskonalenie języka angielskiego. Angielski funkcjonuje tam na równi 

z maltańskim językiem urzędowym. Uczestnikom wyjazdu proponujemy zajęcia w klasach, prowadzone przez native speakerów. 

Zajęcia językowe odbywają się w miejscowości Swieqi (okolice St. Julians). Dodatkowym atutem jest zakwaterowanie u rodzin mal-

tańskich, przez co uczniowie mają żywy i bezpośredni kontakt z językiem angielskim. Młodzież ma możliwość poznania atrakcji 

turystycznych wyspy, m.in. Valletty i Mdiny. Podczas zwiedzania proponujemy dodatkowo realizację ćwiczeń językowych. Malta 

zachwyca śródziemnomorskim klimatem i krystalicznie czystą wodą, a także śladami burzliwej i skomplikowanej historii w postaci 

zapierających dech w piersiach budowli i dzieł sztuki umieszczonych na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Program
1 DZIEŃ Wylot na Maltę, transfer z lotniska do rodzin goszczących, zakwaterowanie.

2 DZIEŃ – 7 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach (4 dni po 4 godziny lekcyjne).

Wycieczki: 

• Valletta – stolica Malty, spacer po mieście, przejście przez Barrakka Gardens, obok Pałacu Prezydenckiego i Katedry Św. Jana,

• Mdina – malownicze, średniowieczne miasto, dawna stolica Malty,

• Comino – plażowanie i kąpiel na pięknej Blue Lagoon.

8 DZIEŃ Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, powrót do Polski.

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
 TERMINY WYJAZDU:  02–09.09.2017, 09–16.09.2017, 16–23.09.2017, 23–30.09.2017, 30.09–07.10.2017, 07–14.10.2017 

  PRZEDPŁATA: 500 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT: 

Warsztaty – cena podawana na osobę 20 uczestników +2 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2017 970 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Samolot 900 PLN/os.
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 OBOWIĄZKOWA DOPŁATA 140 EUR: 

• 16 lekcji języka angielskiego w klasach, każda lekcja trwa 45 minut

• Test kwalifi kacyjny

• Materiały do nauki, certyfi kat ukończenia kursu

• Transfer lotnisko-rodziny (w dniu przylotu i wylotu)

• Wycieczki

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Wi Fi u rodzin – ok 12 EUR/os/tydzień, na terenie szkoły – bezpłatne

• Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% ceny imprezy (zgłaszane i opłacane w ciągu 3 dni od podpisania umowy)

• Dopłaty za specjalną dietę uczestnika (wegetariańska, bezglutenowa i inne) – 120 PLN

UWAGA: Program pozalekcyjny realizowany przez nauczycieli pod opieką szkoły 

przyjmującej. Polskojęzyczny pilot na cały tydzień dopłata 150 PLN/os. 

 ŚWIADCZENIA: Zakwaterowanie u rodzin maltańskich: 7 noclegów – po 2–4 uczestników u jednej rodziny, wyżywienie: 3 razy 

dziennie (śniadanie, pakowany lunch, obiadokolacja), ćwiczenia językowe w terenie, ubezpieczenie AXA: NNW, KL i bagaż.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – opis zakwaterowania strona 22. 

 ZAJĘCIA JĘZYKOWE W  KLASACH: Nauka języka odbywa się w renomowanej maltańskiej szkole językowej Link School 

of English. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifi kowaną kadrę lektorską. Szkoła posiada akredytację FELTOM (Federation of English 

Language Teaching Organisations Malta). Lekcje w klasach prowadzone są w zamkniętych grupach polskich, zajęcia odbywają się 

w godzinach przedpołudniowych lub popołudniowych. Ośrodek nauczania zlokalizowany jest w Swieqi.

 ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE: Uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw w terenie, co daje 

im możliwość szlifowania swoich umiejętności językowych, ale przede wszystkim przeżycia niezapomnianej przygody. Ćwiczenia 

rozwijają umiejętności komunikacyjne uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę. Dodatkowo na dwóch wybranych wycieczkach 

oferujemy zwiedzanie z anglojęzycznym przewodnikiem.

 PRZELOT: Jest realizowany samolotami czarterowymi linii Air Malta na trasie Warszawa-Malta-Warszawa. Godziny lotów zostaną 

potwierdzone w tygodniu poprzedzającym wyjazd. Limity bagażu: główny – 20 kg, podręczny – 7 kg.

 PROPOZYCJE DODATKOWEGO ZWIEDZANIA: Poza wycieczkami zawartymi w cenie polecamy następujące atrakcje do samo-

dzielnego zwiedzania (podajemy przybliżone ceny w EUR):

• Katedra Św. Jana w Valletcie – 7,5 EUR młodzież, 10 EUR dorośli 

• Muzeum Naturalne w Mdinie – młodzież do 17 lat 3,50 EUR, dorośli 5 EUR 

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

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

• Harbour Cruise (rejs po malowniczych zatokach dookoła Valletty) – 16 EUR 

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

 PRZEWIDYWANE TERMINY W 2018: 02–09.06, 09–16.06, 16–23.06, 01–08.09, 08–15.09, 15–22.09, 22–29.09, 29.09–06.10, 06–13.10

UWAGA: Zarówno terminy jak i ceny warsztatów w 2018 roku, zostaną potwierdzone w styczniu 2018.

SM1SM1
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Londyn + zajęcia w klasach i lekcje muzealne
Ofertę szczególnie polecamy młodzieży, która oprócz zwiedzania pragnie zakosztować nauki z native speakers oraz wypróbować 

swoją wiedzę i umiejętności w praktyce w anglojęzycznym środowisku. Podczas realizacji programu zwiedzania wykorzystujemy 

autorski program NIESTANDARDOWEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO, w którym uczestnicy warsztatów wykonują ćwiczenia 

językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach.

Dzięki zakwaterowaniu u sprawdzonych rodzin goszczących, starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii, uczest-

nicy dodatkowo używają języka w „domowych warunkach” i zapoznają się z kulturą oraz zwyczajami panującymi w tym kraju.  

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

2 DZIEŃ – LONDYN Przeprawa promowa. Lekcja muzealna w języku angielskim w Tower of London. Zwiedzanie Londynu: 

Tower of London, Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral, Millennium Bridge. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu 

poruszamy się komunikacją miejską.

3 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: spacer po Westminsterze, przejście obok 

Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Bena, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, Piccadilly Circus. Zajęcia w klasach 

z native speakers. Obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: Muzeum Figur Woskowych Madame 

Tussaud’s, Oxford Street. Zajęcia w klasach z native speakers. Obiadokolacja, nocleg.

5 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Lekcja muzealna w języku angielskim w Galerii Narodowej. 

Zwiedzanie Londynu: Plac Trafalgar, Galeria Narodowa, London Eye, rejs statkiem po Tamizie, spacer po parku w Greenwich, Południk 

„0”, zwiedzanie Królewskiego Obserwatorium w Greenwich. Wyjazd z Londynu w godzinach popołudniowych. Przeprawa promowa. 

Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim. 

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
 TERMINY WYJAZDU:  wrzesień 2017 – marzec 2018 – PONIEDZIAŁEK; kwiecień 2018 – czerwiec 2018 – PONIEDZIAŁEK/ PIĄTEK 

  PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT: 

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

Wrzesień – Październik 2017 890 PLN 850 PLN 830 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 860 PLN 820 PLN 800 PLN

Marzec – 19 kwietnia 2018 920 PLN 880 PLN 860 PLN

20 kwietnia – Czerwiec 2018 1000 PLN 960 PLN 940 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar 300 PLN/os.
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 140 GBP koszty wstępów

• dieta bezlaktozowa i bezglutenowa za dopłatą – szczegóły do uzgodnienia przed wyjazdem

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów i realizacji programu: 

Wyjazdy w 2017
Osoby urodzone po roku 2001 Osoby urodzone w roku 2001 i wcześniej

85 GBP 125 GBP

Wyjazdy w 2018
Osoby urodzone po roku 2002 Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej

90 GBP 130 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)

• Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny 

imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

 ŚWIADCZENIA: przejazd komfortowym autokarem, przeprawa promowa Calais–Dover–Calais, zajęcia językowe: w klasach 

native speakers 2 x 2 godz. lekcyjne (każda po 45 minut) oraz lekcje muzealne 2 x 45 minut, zakwaterowanie (3 noclegi w Londynie), 

wyżywienie (3 śniadania, 3 pakowane lunche, 3 obiadokolacje), zeszyt ćwiczeń, opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – opis zakwaterowania strona 22. 

 DODATKOWE OPCJE: Dodatkowy dzień warsztatów – informacje strona 10.

Uwaga: dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty. Prosimy każdego uczestni-

ka o zabranie 1 sztuki bagażu głównego o wymiarach nie przekraczających 65 cm x 40 cm x 25 cm oraz 1 sztuki bagażu podręcznego.

WARSZTATY WARSZTATY 
JĘZYKOWEJĘZYKOWE

SACSAC
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WARSZTATY WARSZTATY 
JĘZYKOWEJĘZYKOWE

Londyn samolotem + zajęcia w klasach
Ofertę szczególnie polecamy młodzieży, która oprócz zwiedzania pragnie zakosztować nauki z native speakerami oraz wypróbować 

swoją wiedzę i umiejętności w praktyce w anglojęzycznym środowisku. Podczas realizacji programu zwiedzania wykorzystujemy 

autorski program NIESTANDARDOWEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO, w którym uczestnicy warsztatów wykonują ćwiczenia 

językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach.

Dzięki zakwaterowaniu u sprawdzonych rodzin goszczących, starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii, uczest-

nicy dodatkowo używają języka w „domowych warunkach” i zapoznają się z kulturą oraz zwyczajami panującymi w tym kraju.   

Program
1 DZIEŃ – LONDYN Zbiórka na lotnisku, przelot do Londynu, transfer z lotniska. Zwiedzanie Londynu: przejście obok Tower of 

London, Tower Brigde, obok St. Paul’s Cathedral, Millennium Bridge. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: spacer po Westminsterze, przejście obok 

Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Bena, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. Zajęcia w klasach z native speakers. 

Obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

3 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: Muzeum Figur Woskowych Madame 

Tussaud’s, Oxford Street. Zajęcia w klasach z native speakers. Obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komuni-

kacją miejską.

4 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: Plac Trafalgar, Galeria Narodowa, Piccadilly 

Circus, Ripley’s Believe it or Not!, Leicester Square. Zajęcia w klasach z native speakers. Obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu 

poruszamy się komunikacją miejską.

5 DZIEŃ Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Transfer na lotnisko, przelot do Polski.

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim. 

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
 TERMINY WYJAZDU: Do ustalenia z pracownikami ATAS. 

  PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę + cena biletu lotniczego 

 CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT: 

Miesiąc / Cena podawana na osobę* 15 uczestników + 2 nauczycieli 20 uczestników + 2 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2017 1600 PLN 1430 PLN 

Listopad 2017 – Luty 2018 1540 PLN 1370 PLN 

Marzec – 19 kwietnia 2018 1600 PLN 1430 PLN 

20 kwietnia – Czerwiec 2018 1680 PLN 1510 PLN 
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 95 GBP koszty wstępów

• dieta bezlaktozowa i bezglutenowa za dopłatą – szczegóły do uzgodnienia przed wyjazdem

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów i realizacji programu: 

Wyjazdy w 2017
Osoby urodzone po roku 2001 Osoby urodzone w roku 2001 i wcześniej

60 GBP 90 GBP

Wyjazdy w 2018
Osoby urodzone po roku 2002 Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej

65 GBP 95 GBP

• Przelotu: cena biletu zależna jest od terminu wyjazdu i daty zakupu biletu

• Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny 

imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

 ŚWIADCZENIA: autokar lokalny pierwszego i ostatniego dnia, zajęcia językowe w klasach z native speakerami: 3 x 2 godz. lekcyj-

ne (każda po 45 minut), zakwaterowanie: 4 noclegi w Londynie, wyżywienie (4 śniadania, 4 pakowane lunche, 4 obiadokolacje), zeszyt 

ćwiczeń, opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – opis zakwaterowania strona  22. 

 DODATKOWE OPCJE: Dodatkowy dzień warsztatów – informacje strona 10.

Uwaga: dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty. Prosimy każdego uczestni-

ka o zabranie bagażu stosownego do wymogów przewoźnika, z którego usług grupa będzie korzystać.

SAPSAP

WYJAZD Z NAUKĄ JĘZYKA | Kontakt: Biuro Imprez Międzynarodowych ATAS bim@atas.pl tel. 22 460 87 92



26 www.wycieczkiszkolne.atas.pl

OD 12 LATOD 12 LAT

RODZINY RODZINY 
BRYTYJSKIE BRYTYJSKIE 

6 DNI6 DNI

Londyn + zajęcia w klasach
Ofertę szczególnie polecamy młodzieży, która oprócz zwiedzania pragnie zakosztować nauki z native speakers oraz wypróbować 

swoją wiedzę i umiejętności w praktyce w anglojęzycznym środowisku. Podczas realizacji programu zwiedzania wykorzystujemy 

autorski program NIESTANDARDOWEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO, w którym uczestnicy warsztatów wykonują ćwiczenia 

językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach.

Dzięki zakwaterowaniu u sprawdzonych rodzin goszczących, starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii, uczest-

nicy dodatkowo używają języka w „domowych warunkach” i zapoznają się z kulturą oraz zwyczajami panującymi w tym kraju.   

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

2 DZIEŃ – LONDYN Przeprawa promowa. Zwiedzanie Londynu: Tower of London, Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral, Millennium 

Bridge. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

3 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zajęcia w klasach z native speakers. ZwiedzanieLondynu: 

spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Bena, Parku Św. Jakuba, Pałacu Bucking-

ham, Piccadilly Circus, Plac Trafalgar. Obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zajęcia w klasach z native speakers. Zwiedzanie Londynu: 

Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, Oxford Street. Obiadokolacja, nocleg.

5 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zajęcia w klasach z native speakers. Zwiedzanie Londynu: 

London Eye, rejs statkiem po Tamizie, spacer po parku Greenwich, Południk „0”, zwiedzanie Królewskiego Obserwatorium w Green-

wich. Wyjazd z Londynu w godzinach popołudniowych. Przeprawa promowa. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją 

miejską.

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim. 

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
 TERMINY WYJAZDU: wrzesień 2017 – czerwiec 2018 – PONIEDZIAŁEK

  PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT: 

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

Wrzesień – Październik 2017 1050 PLN 970 PLN 950 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 1020 PLN 940 PLN 920 PLN

Marzec – 19 kwietnia 2018 1080 PLN 1000 PLN 980 PLN

20 kwietnia – Czerwiec 2018 1160 PLN 1080 PLN 1060 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar 300 PLN/os.
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 130 GBP koszty wstępów

• dieta bezlaktozowa i bezglutenowa za dopłatą – szczegóły do uzgodnienia przed wyjazdem

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów i realizacji programu: 

Wyjazdy w 2017
Osoby urodzone po roku 2001 Osoby urodzone w roku 2001 i wcześniej

80 GBP 115 GBP

Wyjazdy w 2018
Osoby urodzone po roku 2002 Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej

85 GBP 120 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)

• Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny 

imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

 ŚWIADCZENIA: przejazd komfortowym autokarem, przeprawa promowa Calais–Dover–Calais, zajęcia w klasach z native spea-

kers 3 x 3 godz. lekcyjne (każda po 45 minut), zakwaterowanie (3 noclegi w Londynie), wyżywienie (3 śniadania, 3 pakowane lunche, 

3 obiadokolacje), zeszyt ćwiczeń, opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – opis zakwaterowania strona 10. 

 DODATKOWE OPCJE: Dodatkowy dzień warsztatów – informacje strona  22.

Uwaga: dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty. Prosimy każdego uczestni-

ka o zabranie 1 sztuki bagażu głównego o wymiarach nie przekraczających 65 cm x 40 cm x 25 cm oraz 1 sztuki bagażu podręcznego.

WARSZTATY WARSZTATY 
JĘZYKOWEJĘZYKOWE

SALSAL
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Warsztaty językowe 
 dla grup międzynarodowych
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 
Realizacja metody NNJA* w 3/5-osobowych zespołach mieszanych ma dodatkową wartość jaką 
jest wzajemna komunikacja przy wspólnym realizowaniu zadań w ramach „Project in English”. 
Niebagatelną zaletą jest też nawiązanie znajomości i umiejętność współpracy rówieśników z różnych 
krajów i kultur. Może to być bardzo cenne doświadczenie, wykorzystane w ich przyszłym życiu i karierze.
Warsztaty językowe w grupach międzynarodowych zostały przygotowane w ramach szerszego 
programu edukacyjnego „Porozumienia międzykulturowe”.

 Zgłoszenia wspólne – grupa z Polski + grupa z zagranicy: 
Najlepiej, gdy zgłaszają się 2 szkoły z różnych krajów (przyjmujemy zasadniczo grupy 
24–25 uczestników + 2 opiekunów), które wcześniej nawiązały ze sobą kontakt np. w ramach 
e-Twinning, szkół partnerskich lub przy okazji innych projektów. W takim przypadku szkoła polska 
przy zgłoszeniu wskazuje z jaką szkołą chciałaby wyjechać. Rejestracja wstępnych zgłoszeń odbywa 
się mailowo bim@atas.pl.
UWAGA: 
Gdy szkoła polska ma więcej niż jednego partnera mogą być zgłoszone szkoły z 3 lub 4 krajów. 
Warunkiem jest by wspólna grupa liczyła 48–50 uczestników + 4 opiekunów.

 Zgłoszenia samodzielne: 
Szkoła, która nie ma kontaktów międzynarodowych może dokonać wstępnego zgłoszenia mailowo, 
na adres: bim@atas.pl, podając wiek uczestników. Następnie grupa taka oczekuje na zgłoszenie szkoły 
z zagranicy.
Przyjmujemy zasadniczo grupy 24–25 uczestników + 2 opiekunów 
(inna liczba uczestników wymaga uzgodnień).

 Podpisanie umowy: 
Każda ze szkół podpisuje umowę samodzielnie i niezależnie. Grupa polska podpisuje umowę 
z ATAS sp. z o.o. na tradycyjnych zasadach.
Więcej informacji: Biuro Imprez Międzynarodowych ATAS Sp. z o.o. tel. 22 460 87 92 lub bim@atas.pl. 
Grupy z zagranicy podpisują umowę ze szkołą językową ALLS School bezpośrednio lub poprzez 
regionalne biuro podróży.
ALLS School jest szkołą założoną i prowadzoną w Londynie przez ATAS sp. z o.o.

* Niestandardowa nauka języka angielskiego



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKWATEROWANIA 
I DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WARSZTATACH 
JĘZYKOWYCH W LONDYNIE 
– GRUPY MIĘDZYNARODOWE

 Rodziny brytyjskie
Zakwaterowanie u rodziny goszczącej stwarza wyjątkową okazję do praktycznego doskonalenia języka, jak również do poznania zwyczajów i stylu życia mieszkańców 

Londynu. Rodziny są sprawdzone, starannie dobrane i kontrolowane przez kontrahenta w Londynie. 

Nasze grupy korzystają z tej formy zakwaterowania już od wielu lat. Kwaterujemy uczestników u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Uczniowie 

mieszkają w tej samej dzielnicy, na obrzeżach Londynu. Pokoje są najczęściej 3- lub 4-osobowe. 

W zależności od liczby uczestników będziemy starali się kwaterować u jednej rodziny osoby z różnych krajów.

Wyżywienie:
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki:

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

– lunch wydawany jest w formie suchego prowiantu: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój

– obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata

 Ubezpieczenie
–  zachęcamy do wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

–  ubezpieczenie od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – ok. 15 PLN/dzień
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WARSZTATY WARSZTATY 
JĘZYKOWEJĘZYKOWE
GRUPY MIĘDZY-GRUPY MIĘDZY-
NARODOWENARODOWE

Londyn 
Propozycja warsztatów językowych w grupach międzynarodowych to sprawdzony program w nowej formule. Skierowana jest do 

młodzieży zainteresowanej odkrywaniem różnorodności kulturowej. Dzięki zakwaterowaniu u sprawdzonych rodzin goszczących, 

starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii, młodzież ma możliwość wypróbowania swoich umiejętności języko-

wych w praktyce podczas codziennych kontaktów ze swoją brytyjską rodziną. 

Program ten promowany jest w szkołach zagranicznych – w podanych terminach możliwe będzie łączenie polskiej grupy z grupą 

młodzieży zagranicznej, co pozwoli na dodatkowe rozwijanie umiejętności językowych. Jest to też doskonała okazja dla tych grup, 

które w ramach projektu współpracowały ze szkołą z innego kraju, do spotkania z uczniami tej szkoły w rzeczywistości i wspólnego 

zwiedzania Londynu.     

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

2 DZIEŃ – LONDYN Przeprawa promowa. Uwaga – godzina przyjazdu do Londynu musi być dopasowana do godziny przylotu grupy 

z zagranicy. Zwiedzanie Tower of London. W trakcie spaceru dołącza grupa z zagranicy: przejście od Tower of London do Tower Bridge, 

St. Paul’s Cathedral, Millennium Bridge. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją 

miejską.

3 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: spacer po Westminsterze, przejście obok 

Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Bena, przejście przez Park Św. Jakuba, obok Pałacu Buckingham i obok najsłynniej-

szego domu handlowego – Harrods’a. Zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej. Obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: spacer po Covent Garden, Trafalgar Square, 

China Town, Piccadilly Circus, Ripley’s Believe it or Not!, wizyta w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s. Obiadokolacja, 

nocleg.

5 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: London Eye, wyjazd grupy z zagranicy. 

Dla grupy z Polski – zakupy na Regent Street i Oxford Street, rejs statkiem po Tamizie, przejście obok klipra herbacianego Cutty Sark, 

Muzeum Morskie, spacer po Parku Królewskim w Greenwich. Wyjazd z Londynu zależy od godziny wylotu grupy zagranicznej. Prze-

prawa promowa. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
 TERMINY WYJAZDU:  11.09–16.09.2017 06.11–11.11.2017 12.02–17.02.2018 16.04–21.04.2018  21.05–26.05.2018   

 18.09–23.09.2017 20.11–25.11.2017 26.02–03.03.2018 23.04–28.04.2018  28.05–02.06.2018   

 25.09–30.09.2017 04.12–09.12.2017 12.03–17.03.2018 30.04–05.05.2018  04.06–09.06.2018 

 02.10–07.10.2017 15.01–20.01.2018 26.03–31.03.2018 07.05–12.05.2018  11.06–16.06.2018

 16.10–21.10.2017 29.01–03.02.2018 02.04–07.04.2018 14.05–19.05.2018  18.06–23.06.2018

  PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT: 

Miesiąc / Cena podawana na osobę* 24–25 uczestników + 2 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2017 840 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 810 PLN

Marzec – 15 kwietnia 2018 840 PLN

16 kwietnia – Czerwiec 2018 870 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar 300 PLN/os.
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 105 GBP koszty wstępów

• dieta bezlaktozowa i bezglutenowa za dopłatą – szczegóły do uzgodnienia przed wyjazdem

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów i realizacji programu: 

Wyjazdy w 2017
Osoby urodzone po roku 2001 Osoby urodzone w roku 2001 i wcześniej

70 GBP 95 GBP

Wyjazdy w 2018
Osoby urodzone po roku 2002 Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej

75 GBP 100 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)

• Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

 ŚWIADCZENIA: przejazd komfortowym autokarem, zakwaterowanie (3 noclegi w Londynie u brytyjskich rodzin goszczących), 

wyżywienie (3 śniadania, 3 pakowane lunche, 3 obiadokolacje), zeszyt ćwiczeń, program ćwiczeń językowych w systemie „Project in 

English”, opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA, program zwiedzania prowadzony jest w języku angielskim.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie u rodzin – opis zakwaterowania strona 28. 

SAM-RSAM-R
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30 www.wycieczkiszkolne.atas.pl

12–19 LAT12–19 LAT

HOSTELHOSTEL

6 DNI6 DNI

Londyn
Propozycja warsztatów językowych w grupach międzynarodowych to sprawdzony program w nowej formule. Skierowana jest do 

młodzieży zainteresowanej odkrywaniem różnorodności kulturowej. Podczas realizacji programu zwiedzania wykorzystujemy 

autorski program NIESTANDARDOWEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO, w którym uczestnicy warsztatów wykonują ćwiczenia 

językowe w naturalnych, codziennych sytuacjach. 

Program ten promowany jest w szkołach zagranicznych – w podanych terminach możliwe będzie łączenie polskiej grupy z grupą 

młodzieży zagranicznej, co pozwoli na dodatkowe rozwijanie umiejętności językowych. Jest to też doskonała okazja dla tych grup, 

które w ramach projektu współpracowały ze szkołą z innego kraju, do spotkania z uczniami tej szkoły w rzeczywistości i wspólnego 

zwiedzania Londynu.  

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

2 DZIEŃ – LONDYN Przeprawa promowa. Uwaga – godzina przyjazdu do Londynu musi być dopasowana do godziny przylotu grupy 

z zagranicy. Zwiedzanie Tower of London. W trakcie spaceru dołącza grupa z zagranicy: przejście od Tower of London do Tower Bridge, 

St. Paul’s Cathedral, Millennium Bridge. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

3 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: spacer po Westminsterze, przejście obok 

Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Bena, przejście przez Park Św. Jakuba, obok Pałacu Buckingham i obok najsłynniej-

szego domu handlowego – Harrodsa. Zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej. Przejazd do hostelu, obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: spacer po Covent Garden, Trafalgar Square, 

China Town, Piccadilly Circus, Ripley’s Believe it or Not!, Wizyta w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud`s. Przejazd do hostelu, 

obiadokolacja, nocleg.

5 DZIEŃ – LONDYN Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie Londynu: London Eye, wyjazd grupy z zagranicy. 

Dla grupy z Polski – zakupy na Regent Street i Oxford Street, rejs statkiem po Tamizie, przejście obok klipra herbacianego Cutty Sark, 

Muzeum Morskie, spacer po Parku Królewskim w Greenwich. Wyjazd z Londynu zależy od godziny wylotu grupy zagranicznej. Prze-

prawa promowa. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o warsztatach
 TERMINY WYJAZDU:  09.10–14.10.2017 27.11–02.12.2017 08.01–13.01.2018  19.02–24.02.2018 19.03–24.03.2018

 23.10–28.10.2017 04.12–09.12.2017 22.01–27.01.2018 05.03–10.03.2018 09.04–14.04.2018

 13.11–18.11.2017 11.12–16.12.2017  05.02–10.02.2018  

  PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU: WARSZTATY + TRANSPORT: 

Miesiąc / Cena podawana na osobę* 24-25 uczestników + 2 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2017 1100 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 1070 PLN

Marzec – 15 kwietnia 2018 1100 PLN

16 kwietnia – Czerwiec 2018 1130 PLN

Transport – cena podawana na osobę

Autokar 300 PLN/os.
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

• 200 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 105 GBP koszty wstępów

• dieta bezlaktozowa i bezglutenowa za dopłatą – szczegóły do uzgodnienia przed wyjazdem

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów i realizacji programu: 

Wyjazdy w 2017
Osoby urodzone po roku 2001 Osoby urodzone w roku 2001 i wcześniej

70 GBP 95 GBP

Wyjazdy w 2018
Osoby urodzone po roku 2002 Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej

75 GBP 100 GBP

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)

• Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny 

imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

• Dodatkowo można zamówić 3 x pakowany lunch – 100 PLN/osobę

 ŚWIADCZENIA: przejazd komfortowym autokarem, zakwaterowanie (3 noclegi w Londynie), wyżywienie (3 śniadania, 3 obiado-

kolacje), zeszyt ćwiczeń, program ćwiczeń językowych w systemie „Project in English”, opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż 

AXA, program zwiedzania prowadzony jest w języku angielskim.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zakwaterowanie w hostelu w Londynie. Hostel klasy turystycznej. Pokoje wieloosobowe, 

łóżka piętrowe, łazienki mogą znajdować się w pokojach lub na korytarzach. Wyposażenie pokoi jest bardzo skromne. 

WARSZTATY WARSZTATY 
JĘZYKOWE JĘZYKOWE 

GRUPY MIĘDZY-GRUPY MIĘDZY-
NARODOWENARODOWE

SAM-HSAM-H
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Wycieczki szkolne

Dlaczego warto wyjeżdżać z klasą na zagraniczne wycieczki szkolne?

 Uzupełnienie programu nauczania
Dzięki wartościowym programom młodzież może uzupełnić swoją wiedzę z zakresu historii, 
geografi i, wiedzy o kulturze czy historii sztuki łącząc naukę z wypoczynkiem, zabawą i atrakcyjnym 
zwiedzaniem. 

 Integracja klasy
Ważnym elementem jest też integracja klasy. Wyjazd daje uczestnikom możliwość lepszego 
poznania kolegów i koleżanek z klasy, szkoły, a nauczycicielowi obserwowania podopiecznych 
poza murami szkoły. 

 Niezapomniane wrażenia
Każdy z nas pamięta swoje wyjazdy z klasą na wycieczki. Wycieczki szkolne dostarczają wiele radości 
i niezapomnianych wrażeń. Oferujemy wycieczki z bogatym programem, które pozwolą poznać 
najważniejsze budowle i zabytki, największe muzea, a także dadzą okazję na chwilę szaleństwa 
w popularnych parkach rozrywki w Europie. 



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DODATKOWEGO 
UBEZPIECZENIA NA WYCIECZKACH SZKOLNYCH

 Ubezpieczenie
–  zachęcamy do wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (płatne w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

–  ubezpieczenie od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień
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WYCIECZKA WYCIECZKA 
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Włochy – Podróż do źródeł historii
Zapraszamy na magiczną i niezapomnianą podróż w czasie. Wycieczka do Włoch to jedyna okazja poznania pełnego obrazu kultury 

i tradycji europejskiej na przestrzeni 3000 lat. Odwiedzamy trzy słynne włoskie miasta: Florencję – stolicę Toskanii, słynną m.in. 

z Mostu Złotników i Galerii Uffi  zi; Rzym – Wieczne Miasto, w którym spotykają się style architektoniczne i bogactwa kultury od staro-

żytności do współczesności; romantyczną Wenecję czyli unikalny zespół urbanistyczny kanałów i mostów, jedną z najcenniejszych 

pozycji na liście światowego dziedzictwa ludzkości.   

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą, przejazd w kierunku Włoch.

2 DZIEŃ – FLORENCJA Przyjazd do Florencji w godzinach porannych. 9-ciogodzinny pobyt we Florencji. Zwiedzanie miasta 

z przewodnikiem w języku polskim. Florencja: spacer po Piazza del Duomo obok Baptysterium San Giovanni ze słynnymi Drzwiami 

Raju, wejście do katedry Santa Maria del Fiore, której monumentalna kopuła jest symbolem miasta. Kontynuacja spaceru obok wieży 

Giotta, przez Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio i fontannie Neptuna obok Galerii Uffi  zi (dla chętnych możliwość zwiedzania 

– uwaga! nieczynne w poniedziałek!) do Ponte Vecchio – Mostu Złotników ze sklepikami jubilerskimi.

3 DZIEŃ – RZYM Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Rzymu. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim.Rzym: 

spacer od Koloseum do Kapitolu: przejście obok Łuku Konstantyna, Forum Romanum, Łuku Septymiusza Severa, Placu Weneckiego 

z Ołtarzem Ojczyzny. Zwiedzanie Panteonu – majestatycznej świątyni, jedynego całkowicie niezmienionego do dziś obiektu starożyt-

nego. Następnie przejście na Plac Navona z fontanną Czterech Rzek – powstały na ruinach starożytnego stadionu, potem do Fontanny 

di Trevi, Schodów Hiszpańskich i Placu del Popolo.

4 DZIEŃ – WATYKAN Przejazd do Watykanu. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim. Watykan: Muzea Watykań-

skie i Kaplica Sykstyńska (uwaga! nieczynne w niedziele), Bazylika św. Piotra, Pieta Michała Anioła, Ołtarz Papieski, relikwie św. Piotra.

5 DZIEŃ – WENECJA Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Wenecji. 9-ciogodzinny pobyt w Wenecji. Zwiedzanie miasta z prze-

wodnikiem w języku polskim. Wenecja: Bazylika św. Marka, przejście obok Pałacu Dożów, Dzwonnicy św. Marka, Loggetty oraz 

Wieży Zegarowej. Kontynuacja spaceru obok Siedziby Prokuratorów: Starej i Nowej, Skrzydła Napoleona, Biblioteki do Ponte Rialto. 

Wyjazd z Wenecji ok. godz. 21:00.

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim. W trakcie imprezy zatrudnieni są przewodnicy lokalni, którzy 

oprowadzają grupę w języku polskim. Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o wycieczce
 TERMINY WYJAZDU: PONIEDZIAŁEK

  PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU: 

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

Wrzesień – Październik 2017 1040 PLN 1010 PLN 980 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 990 PLN 950 PLN 910 PLN

Marzec – 19 kwietnia 2018 1090 PLN 1050 PLN 1010 PLN

20 kwietnia – Czerwiec 2018 1160 PLN 1120 PLN 1080 PLN
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: zachodniopomorskiego, 

pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego

• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 90 EUR koszty wstępów

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów, komunikacji miejskiej, wjazdów do miast, usług przewodnickich i realizacji programu:

– 70 EUR dla każdego uczestnika (płatne w autokarze)

– 90 EUR dla uczestników powyżej 19 roku życia

• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)

• Dodatkowego ubezpieczenia:

– ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

– dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny 

imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

 ŚWIADCZENIA: przejazd komfortowym autokarem, zakwaterowanie (3 noclegi we Włoszech), wyżywienie (3 śniadania, 3 obia-

dokolacje), opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Uczestnicy zakwaterowani są w hotelach 3-gwiazdkowych we Włoszech, które usytuo-

wane są w okolicach głównych miast lub na trasie przejazdu; w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych, z łazienkami. W miejscu zakwatero-

wania uczestnicy otrzymują śniadania wzmocnione i dwudaniowe obiadokolacje – pierwsze danie (przeważnie makaron z sosem), 

drugie danie (mięso + warzywa gotowane lub sałata, chleb) + deser lub owoc. Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2-go dnia, 

a kończą śniadaniem 5-go dnia.
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OD 12 LATOD 12 LAT

HOTELE 3*HOTELE 3*

6 DNI6 DNI

Włochy – Podróż nietypowym szlakiem
Zapraszamy do odwiedzenia mniej popularnych zakątków słonecznej Italii. Oprócz wiecznego miasta i Stolicy Apostolskiej proponu-

jemy zwiedzenie stolicy Toskanii – Florencji oraz Umbrii – Perugii. W międzyczasie poszukamy duchowego natchnienia w Asyżu. Do-

datkowych emocji dostarczy zwiedzanie Orvieto, położonego na obrośniętym winogronami wzgórzu, niegdyś jednego z głównych 

miast Etrusków.   

Program
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski – godzina ustalana jest z grupą, jazda non stop (postoje co ok. 4 godziny).

2 DZIEŃ – FLORENCJA Przyjazd do Florencji w godzinach porannych. 9-ciogodzinny pobyt we Florencji. Zwiedzanie miasta 

z przewodnikiem w języku polskim. Florencja: spacer po Piazza del Duomo obok Baptysterium San Giovanni ze słynnymi Drzwiami 

Raju, wejście do katedry Santa Maria del Fiore, której monumentalna kopuła jest symbolem miasta. Kontynuacja spaceru obok wieży 

Giotta, przez Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio i fontannie Neptuna obok Galerii Uffi  zi (dla chętnych możliwość zwiedzania 

– uwaga! nieczynne w poniedziałek!) do Ponte Vecchio – Mostu Złotników ze sklepikami jubilerskimi.

3 DZIEŃ – ASYŻ I PERUGIA Przejazd do Asyżu. Zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim. Asyż: spacer po zabytkowym 

centrum i wejście do Bazyliki Matki Bożej Anielskiej, która jest kolebką zakonu franciszkańskiego z odbudowaną przez św. Franciszka 

kaplicą Porcjunkuli i zabytkowym klasztorem. Następnie zwiedzanie Papieskiej Bazyliki św. Franciszka, wpisanej na Listę UNESCO 

z relikwiami św. Franciszka i cyklami fresków Cimabue, Giotta i Pisano. 

Przejazd do Perugii. Zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim. Perugia: zwiedzanie stolicy Umbrii, spacer po historycz-

nym centrum wzdłuż Corso Vanucci. Trasa prowadzi od pozostałości XVI-wiecznej twierdzy papieskiej do dawnego Piazza Grande 

z katedrą, fontanną Maggiore autorstwa Nicola i Giovani Pisano i Palazzo dei Priori – obecnie ratusza. 

4 DZIEŃ – ORVIETO Przyjazd do Orvieto. Orvieto: wjazd kolejką, spacer po starym mieście: wejście do Katedry, Palazzo del Popolo, 

Quartiere Vecchio, Piazza della Republica. 

5 DZIEŃ – RZYM i WATYKAN Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Rzymu. Watykan: zwiedzanie Bazyliki św. Piotra. Zwiedzanie 

z przewodnikiem w języku polskim. Rzym: przejście na Plac Navona z fontanną Czterech Rzek – usytuowany na ruinach starożyt-

nego stadionu. Zwiedzanie Panteonu – majestatycznej świątyni, jedynego całkowicie niezmienionego do dziś obiektu starożytnego. 

Przejście na Plac Wenecki z Ołtarzem Ojczyzny, następnie spacer od Kapitolu do Koloseum, przejście obok Łuku Septymiusza Severa, 

Forum Romanum, Łuku Konstantyna. Wyjazd z Rzymu około godziny 20.00.  

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski, godzina uzależniona od położenia miejsca powrotu.

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim. W trakcie imprezy zatrudnieni są przewodnicy lokalni, którzy 

oprowadzają grupę w języku polskim. Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o wycieczce
 TERMINY WYJAZDU: PONIEDZIAŁEK

  PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU:   

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

Wrzesień – Październik 2017 1090 PLN 1060 PLN 1030 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 1020 PLN 990 PLN 960 PLN

Marzec – 19 kwietnia 2018 1090 PLN 1060 PLN 1030 PLN

20 kwietnia – Czerwiec 2018 1160 PLN 1120 PLN 1080 PLN
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: zachodniopomorskiego, 

pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego

• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 75 EUR koszty wstępów

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów, komunikacji miejskiej, wjazdów do miast, usług przewodnickich i realizacji programu:

– 55 EUR dla każdego uczestnika (płatne w autokarze)

– 75 EUR dla uczestników powyżej 19 roku życia

• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)

• Dodatkowego ubezpieczenia:

– ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

– dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny 

imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

 ŚWIADCZENIA: przejazd komfortowym autokarem, zakwaterowanie (3 noclegi we Włoszech), wyżywienie (3 śniadania, 3 obia-

dokolacje), opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Uczestnicy zakwaterowani są w hotelach 3-gwiazdkowych we Włoszech, które usytuo-

wane są w okolicach głównych miast lub na trasie przejazdu, w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych, z łazienkami. W miejscu zakwatero-

wania uczestnicy otrzymują śniadania wzmocnione i dwudaniowe obiadokolacje – pierwsze danie (przeważnie makaron z sosem) 

drugie danie (mięso + warzywa gotowane lub sałata, chleb) + deser lub owoc. Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2-go dnia, 

a kończą śniadaniem 5-go dnia.

WYCIECZKA WYCIECZKA 
SZKOLNASZKOLNA

TW2TW2

WYCIECZKA SZKOLNA | Kontakt: Biuro Turystyki i Wypoczynku ATAS btw@atas.pl tel. 22 825 74 05



 www.wycieczkiszkolne.atas.pl 35

OD 12 LATOD 12 LAT

HOTELE 2*, 3*HOTELE 2*, 3*

9 DNI9 DNI

WYCIECZKA WYCIECZKA 
SZKOLNASZKOLNA

HISZPANIA – Miasto cudów i Katalonia
Zapraszamy do poznania skarbów Katalonii. Barcelona – miasto, które ma w sobie ślady wszystkich epok. Spacer po wąskich ulicach 

przeniesie nas do średniowiecza, a bajecznie piękne budowle autorstwa Antonio Gaudiego przypomną przełom XIX i XX wieku. Nie 

można też pominąć Figueres z imponującym zbiorem dzieł Dalego, Girony, Tossy de Mar i Montserrat. Wytchnienie po intensywnym 

zwiedzaniu zapewni piaszczysta plaża w pobliżu Barcelony.  

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd – godzina ustalana jest z grupą. Przejazd w kierunku Francji.

2 DZIEŃ – AVIGNON Przyjazd do Francji, do Avignon. Avignon: zwiedzanie jednego z najbardziej fascynujących miast południa 

Francji – Pałac Papieży, romańska katedra Notre-Dame, most Św. Benedykta z XII w.

3 DZIEŃ – FIGUERES I GIRONA Przejazd do Hiszpanii do Figueres – miejsca urodzenia Salvadora Dali. Figueres: wizyta w muzeum 

Teatro-Museu Dali de Figueres (nieczynne w poniedziałki). Przejazd do Girony. Girona: spacer po jednej z najlepiej zachowanych sta-

rówek w Hiszpanii, wizyta w gotyckiej katedrze. Przejazd do hotelu na Costa Brava.

4 DZIEŃ – BARCELONA Barcelona: zwiedzanie największego w Europie Oceanarium z przeszklonymi tunelami. Spacer najsłynniej-

szą ulicą miasta – Las Ramblas i krętymi uliczkami Barri Gotic. Dla chętnych zwiedzanie stadionu FC Barcelona Camp Nou (dodatko-

wo płatne) lub czas wolny (np. zakupy w Primark). W przypadku odbywania się widowiska – „Magiczne Fontanny” (piątki i soboty 

19:00–21:00) – możliwość pozostania do wieczora w Barcelonie i uczestniczenia w pokazie.

5 DZIEŃ – BARCELONA I MONTSERRAT Barcelona: Panorama miasta: monumentalne dzieła Antonio Gaudiego – wejście do Ba-

zyliki Sagrada Familia, Casa Batlo i Mila (z zewnątrz), park Güell – wpisany na listę UNESCO (zwiedzanie strefy bezpłatnej). Wycieczka 

zapierającą dech w piersiach trasą do Montserrat – miejsca kultu religijnego Katalończyków, zwiedzanie klasztoru z fi gurą Czarnej 

Madonny i Bazyliki położonej wśród skalnych formacji o przedziwnych kształtach.

6 DZIEŃ – TOSSA DE MAR Wyjazd do Tossa de Mar, urokliwego miasteczka położonego wokół średniowiecznego zamku, czas na 

odpoczynek.

7 DZIEŃ – KSIĘSTWO MONACO I MONTE CARLO Wykwaterowanie z hotelu, po południu wyjazd w stronę Lazurowego Wybrzeża. 

Księstwa Monaco i Monte Carlo: nocny spacer po Monaco, nocny przejazd do Werony.

8 DZIEŃ – VERONA I PADWA Przyjazd do Włoch. Verona: spacer po mieście, amfi teatr rzymski, balkon i dom Julii (z zewnątrz). 

Przejazd pociągiem (ok. 1 godz.) do Padwy. Padwa: zwiedzanie słynnego miasta uniwersyteckiego, gdzie tworzył Dante Alighieri, 

nauczał Galileusz, studiowali Kopernik i Kochanowski. Spacer po historycznym centrum i Piazza delle Erbe, zwiedzanie bazyliki św. 

Antoniego, następnie plac Prato della Valle wraz z wyspą Memmia – największy plac w mieście, gdzie znajduje się 78 posągów, w tym 

m.in. Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego. Wyjazd do Polski.

9 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim. Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. Istnieje moż-

liwość wynajęcia lokalnego przewodnika za dodatkową opłatą. Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub 

zmianie.

Informacje o wycieczce
 TERMINY WYJAZDU: Prosimy o konsultowanie terminów wyjazdów z pracownikami ATAS.

  PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU:   

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

Wrzesień – Październik 2017 1600 PLN 1550 PLN 1500 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 1560 PLN 1510 PLN 1460 PLN

Marzec – 19 kwietnia 2018 1620 PLN 1570 PLN 1520 PLN

20 kwietnia – Czerwiec 2018 1710 PLN 1670 PLN 1600 PLN
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, 

kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego

• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 100 EUR koszty wstępów

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów, komunikacji miejskiej, wjazdów do miast, usług przewodnickich i realizacji programu:

– 80 EUR dla każdego uczestnika (płatne w autokarze)

– 100 EUR dla uczestników powyżej 19 roku życia

• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)

• Dodatkowego ubezpieczenia:

– ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

 – dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

 ŚWIADCZENIA: przejazd komfortowym autokarem, zakwaterowanie: hotele 2** lub 3***, wyżywienie (5 śniadań, 5 obiadokola-

cji), opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: 4 noclegi w Hiszpanii – Hotel. 2** lub 3***, położony ok. 450 metrów od plaży na Costa 

Brava. Pokoje 3- i 4-osobowe z łazienkami. W miejscu zakwaterowania zapewniamy śniadania i obiadokolacje.

1 nocleg tranzytowy we Francji – Hotel. 2** lub 3***. Pokoje 3 osobowe z łazienkami. W miejscu zakwaterowania zapewniamy śniada-

nie, obiadokolacja jest kupowana w restauracji samoobsługowej typu Flunch.

Uwaga: do posiłków podawana jest woda, inne napoje są dodatkowo płatne.

 DODATKOWE OPCJE: zwiedzanie Camp Nou, słynnego stadionu FC Barcelona – ok. 25 EUR/osoba 
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OD 14 LATOD 14 LAT

HOSTELHOSTEL

5 DNI5 DNI

Barcelona samolotem
Stolica Katalonii, a zarazem drugie co do wielkości hiszpańskie miasto ma wiele do zaoferowania: niezwykłej urody budowle zaprojek-

towane przez Gaudiego, słynne na całym świecie fontanny, znany fanom piłki nożnej stadion FC Barcelona oraz ponoć najlepsze na 

świecie miejskie plaże. To wszystko i jeszcze więcej będzie można zobaczyć w trakcie samolotowej wycieczki do Barcelony.   

Program
1 DZIEŃ – BARCELONA Przylot, przyjazd do schroniska. Zwiedzanie od Plaça Catalunya, największego, najbardziej ruchliwego placu 

nie tylko całego miasta, ale również Katalonii, umiejscowionego pomiędzy dzielnicami Starego Miasta (Ciutat Vella) oraz Eixample. 

Spacer Las Ramblas, słynną ulicą w centrum Barcelony. Jest to ponad kilometrowy deptak popularny zarówno wśród turystów, jak 

i mieszkańców. 

2 DZIEŃ – BARCELONA Spacer przez Port Barcelona – Port Vell do Palau de Mar, który jest jedynym oryginalnym magazynem, jaki 

przetrwał w porcie. Przejście obok Mercado del Born, niegdyś było to miejskie targowisko przekształcone w centrum kulturalne. 

Budynek zbudowany jest w surowym stylu z kutego żelaza i szkła. Parcque de la Ciutadela jeden z największych i najpiękniejszych 

parków Barcelony ze słynną fontanną Cascada, którą współtworzył sam Gaudi. Przejście obok Arco de Triunfo, czyli głównego wejścia 

na teren Wystawy Światowej, która w 1888 roku miała miejsce na terenie parku de la Ciutadella. Spacer Passeig de Sant Joan do 

Sagrady Familii. Zwiedzanie monumentalnej bazyliki, która jest symbolem miasta. Zwiedzanie kończy wizyta w Parku Güell zaprojek-

towanym przez Gaudiego na życzenie jego przyjaciela Eusebio Güella.

3 DZIEŃ – BARCELONA Wizyta w L’Aquarium de Barcelona, którego największą atrakcję jest ponad 80-metrowy szklany tunel 

z ruchomym chodnikiem. Zwiedzanie Barrio Gótico, średniowiecznej dzielnicy, centrum Starego Miasta (Ciutat Vella). Wejście do Cat-

hedral de la Santa Creu i Santa Eulalia. La Seu – jeden z cenniejszych przykładów architektury gotyckiej Hiszpanii.

4 DZIEŃ – BARCELONA Zwiedzanie Muzeum FC Barcelony obowiązkowej pozycji dla każdego fana footballu. Spacer przez Plaza 

de España obok Palau National znajdującego się u stóp wzgórza Montjuic, wybudowanego na Wystawę Światową w 1929 roku. Przed 

pałacem organizowane są spektakle „woda, światło i dzień” z udziałem Font Magica. Towarzyszy im różna muzyka: od klasycznej po 

współczesne przeboje. Przejście przez Wzgórze Montjuïc, na którego szczycie znajduje się starożytny zamek – forteca. Poniżej zamku 

znajdują się obiekty olimpijskie – stadion, basen i hala sportowa. To tutaj odbywały się ceremonie otwarcia i zamknięcia Igrzysk 

Olimpijskich w 1992 roku. 

5 DZIEŃ Wykwaterowanie, przejazd na lotnisko.

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim. Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. Istnieje moż-

liwość wynajęcia lokalnego przewodnika za dodatkową opłatą. Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub 

zmianie.

Informacje o wycieczce
 TERMINY WYJAZDU: Do ustalenia z pracownikami ATAS

  PRZEDPŁATA: 500 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU (do ceny wycieczki należy doliczyć opłatę za transport): 

Miesiąc / Cena podawana na osobę* 15 uczestników + 2 nauczycieli 20 uczestników + 2 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2017 1440 PLN 1340 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 1340 PLN 1240 PLN

Marzec – Kwiecień 2018 1440 PLN 1340 PLN

Maj – Czerwiec 2018 1540 PLN 1440 PLN
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 90 EUR koszty wstępów

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Przelotu samolotem, poniżej przykładowe połączenia tanich linii lotniczych:

– Ryanair z Warszawy Lotnisko Modlin do Barcelony Lotnisko El Prat T2

– Ryanair z Krakowa, Poznania, Wrocławia do Girony (Barcelona)

– Norwegian z Gdańska, Krakowa, Szczecina, Warszawy do Barcelony Lotnisko El Prat T2

– Wizzair z Gdańska, Katowic, Poznania, Warszawy do Barcelony Lotnisko El Prat T2

  Cena biletu (min. 300 PLN/os.) zależna jest od terminu wyjazdu oraz daty 

zakupu biletu. Bilety można zakupić również we własnym zakresie.

• Transferów lotniskowych w Polsce oraz w Barcelonie

• Biletów wstępów, komunikacji miejskiej i realizacji programu:

– 75 EUR dla każdego uczestnika (płatne na miejscu)

– 90 EUR dla uczestników powyżej 19 roku życia

•  Dodatkowego ubezpieczenia:

– ubezpieczenie od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

– dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

 ŚWIADCZENIA: zakwaterowanie: 4 noclegi w Barcelonie, wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenia 

NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Uczestnicy zakwaterowani są w schroniskach młodzieżowych, standard turystyczny. 

Pokoje wieloosobowe, toalety na korytarzu. W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują śniadania oraz obiadokolacje.

WYCIECZKA WYCIECZKA 
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Bruksela, Luksemburg i Strasburg
Szlakiem Unii Europejskiej
Ten program proponujemy wszystkim zainteresowanym Unią Europejską. Jednodniowe wizyty w poszczególnych miastach związa-

nych z administracją UE pozwolą poznać historyczne i współczesne oblicza Brukseli, Luksemburga i Strasburga. 

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalana jest z grupą, przejazd w kierunku Belgii.

2 DZIEŃ – BRUKSELA Zwiedzanie Brukseli: spacer po Dzielnicy Europejskiej. Wizyta w Parlamentarium, w którym interaktywne 

ekrany zabierają w podróż przez historię integracji i pokazują wpływ UE na codzienne życie; zwiedzanie sali obrad plenarnych z pra-

cownikiem Parlamentu. Przejście z Górnego Miasta do Dolnego, gotycka Katedra św. Michała i św. Goduli, Grand Place – jeden z naj-

ładniejszych rynków Europy, gotycki Ratusz, otoczony XVII-wiecznymi domami cechów kupieckich, Dom Króla, XVI-wieczny pałac, 

pasaż św. Huberta z 1847 roku ze sklepami najbardziej znanych światowych marek (lista UNESCO), Manneken Pis – 30-centymetrowa 

fi gurka chłopczyka. Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską.

3 DZIEŃ – BRUKSELA, LUKSEMBURG Zwiedzanie Brukseli: wizyta w Mini-Europe parku miniatur w którym znajdziemy blisko 

350 najbardziej charakterystycznych zabytków Europy,  Atomium - monumentalny model kryształu żelaza, powiększony 165 miliar-

dów razy.

Zwiedzanie Luksemburga: spacer po dzielnicy Kirchberg, gdzie znajduje się większość budynków instytucji europejskich: Europejski 

Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Inwestycyjny. Przejście po Starym Mieście: Pałac 

Wielkiego Księcia w Luksemburgu – rezydencja najważniejszych osób w kraju, późnogotycka Katedra Notre Dame, Place Guillaume II 

z pomnikiem Wilhelma II i fontanną z kameą, most Adolfa z niecodziennym widokiem na miasto, Filharmonia Luksemburska, której 

budynek należy do najbardziej nowoczesnych.

4 DZIEŃ – STRASBURG Zwiedzanie Strasburga: zwiedzanie Parlamentu Europejskiego z przewodnikiem: sala posiedzeń plenar-

nych, krótki fi lm i ogólna prezentacja dotycząca Parlamentu przygotowana przez pracownika PE, dodatkowo podczas tygodni 

sesyjnych istnieje możliwość zobaczenia przebiegu obrad plenarnych. Spacer po Starym Mieście: Katedra Notre Dame z organami, 

liczącymi 7374 tys. piszczałek, Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, znana na całym świecie ze swoich cennych zbiorów, Pałac 

Rohan z XIII wieku. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski, nocny przejazd przez Niemcy. Uwaga: w tym dniu poruszamy się 

komunikacją miejską.

5 DZIEŃ Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim. Pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. Istnieje moż-

liwość wynajęcia lokalnego przewodnika za dodatkową opłatą. Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub 

zmianie.

Informacje o wycieczce
 TERMINY WYJAZDU: Do ustalenia z pracownikami ATAS.

  PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU:   

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

Wrzesień – Październik 2017 1040 PLN 1010 PLN 980 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 990 PLN 960 PLN 930 PLN

Marzec – 19 kwietnia 2018 1040 PLN 1010 PLN 980 PLN

20 kwietnia – Czerwiec 2018 1090 PLN 1060 PLN 1030 PLN
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego

• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 25 EUR koszty wstępów

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów i realizacji programu:

– 35 EUR dla każdego uczestnika (płatne w autokarze)

– 50 EUR dla uczestników powyżej 19 roku życia

• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)

• Dodatkowego ubezpieczenia:

– ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

 – dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

 ŚWIADCZENIA: przejazd komfortowym autokarem, zakwaterowanie (2 noclegi w schroniskach młodzieżowych w Brukseli i Luk-

semburgu), wyżywienie (2 śniadania, 2 obiadokolacje), opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Uczestnicy zakwaterowani w schroniskach młodzieżowych w pokojach wieloosobowych. 

Śniadania kontynentalne i obiadokolacje (jedno ciepłe danie) będą serwowane w miejscu zakwaterowania. 
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