


KOMUNIKATY WYJAZDOWE: 
będą publikowane na stronie internetowej h  ps://www.atas.pl/pl/komunikatywyjazdowe 
• obozy ATAS – 7 dni przed wyjazdem
• obozy Partnera – 2 dni przed wyjazdem
• kursy COMFORT – informacje wysyłane mailem na kilka dni przed wyjazdem.

Wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego k-734 Atas Sp. z o.o.
Gwarancja ubezpieczeniowa AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A nr 06.051.728
Jesteśmy członkiem PIT oraz PITM

Dołącz do grupy na Facebooku: 
• obozy Hiszpania: h  p: //facebook.com/groups/obozyatashiszpania
• obóz na Malcie: h  p: //facebook.com/groups/obozyatasmalta
• obozy językowe w Polsce: h  p: //facebook.com/groups/obozyataspolska
• obozy językowe w Anglii: h  p: //facebook.com/groups/obozyatasanglia
• obozy w Grecji: h  p: //facebook.com/groups/obozyatasgrecja
• obóz we Włoszech: h  p: //facebook.com/groups/obozyataswlochy www.atas.pl

T E L E F O N 
A L A R M O W Y

W terminie od 27.06 do 31.08.2020 pracownicy ATAS służą pomocą w sytuacjach awaryjnych oraz zwią-
zanych z przejazdami naszych Klientów. Numery telefonów podane są przy konkretnych grupach ofert 
w katalogu, będą również umieszczone w komunikatach wyjazdowych.

BIURA SPRZEDAŻY ATAS: 
BYDGOSZCZ tel. 52 322 03 34 e-mail: bydgoszcz@atas.pl 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 81/202
GDAŃSK tel. 58 783 23 10 e-mail: gdansk@atas.pl 80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11 (piętro VIII, lokal 807)
KATOWICE tel. 32 255 24 84 e-mail: katowice@atas.pl 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3
KRAKÓW tel. 12 429 14 25 e-mail: krakow@atas.pl 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 25 lokal 707
ŁÓDŹ tel. 42 632 48 71 e-mail: lodz@atas.pl 90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82 (piętro IX, lokal 1)
POZNAŃ tel. 61 865 86 02 e-mail: poznan@atas.pl 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 17
WARSZAWA tel. 22 825 93 22 e-mail: warszawa@atas.pl 00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 4 (domofon 20)

BIURO OBSŁUGI AGENCYJNEJ: 
WARSZAWA tel. 660 508 387 e-mail: agenci@atas.pl 

WAŻNE INFORMACJE: 
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symbol miejsce – rodzaj wyjazdu  wiek ilość dni rodzaj transportu strona

 OBOZY TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWE  

OH1 HISZPANIA I PERŁY EUROPY 12–18 lat 11 dni 11

OH2 HISZPANIA I PARKI ROZRYWKI 12–18 lat 11 dni 12

OH3 HISZPANIA – COSTA BRAVA NOWOŚĆ! 14–18 lat 8 dni 13

OG1 GRECJA – SMAKI GRECJI 12–18 lat 11 dni 14

OG3 GRECJA – SMAKI GRECJI (F)LIGHT NOWOŚĆ! 12–18 lat 8 dni 15

OW1 WŁOCHY PODRÓŻ MARZEŃ 12–18 lat 11 dni 16

OW2 WŁOCHY PÓŁNOC-POŁUDNIE 12–18 lat 11 dni 17

Rozkład jazdy na obozy: OG1, OH1, OH2, OW1, OW2 18

OBOZY JĘZYKOWE  

JPD DARŁÓWKO Letnia Szkoła Języka Angielskiego z na  ve speakerami 8–14, 11–17 lat 8 dni  
dojazd 
własny 21

JPJ JASTRZĘBIA GÓRA Letnia Szkoła Języka Angielskiego z na  ve speakerami 11–17 lat 12 dni  
dojazd 
własny 22

JM1 MALTA 12–18 lat 8 dni 23

JM2 MALTA NA BIS NOWOŚĆ! 12–18 lat 8 dni 24

JA7 EDYNBURG I CUDA SZKOCJI NOWOŚĆ! 13–18 lat 9 dni 25

JA1-A LONDYN autokarem 11–16, 13–18 lat 9 dni 26

JA1-S LONDYN samolotem 13–18 lat 8 dni 27

JA2-A ANGLIA ŚLADAMI HARRY’EGO POTTERA autokarem 11–16, 13–18 lat 9 dni 28

JA2-S ANGLIA ŚLADAMI HARRY’EGO POTTERA samolotem 13–18 lat 8 dni 29

JA3 LONDYN I MIASTA UNIWERSYTECKIE 13–18 lat 9 dni 30

JA4 LONDYN Z NATIVE SPEAKERAMI 13–18 lat 9 dni 31

JA5 ANGLIA DLA MŁODSZYCH 10–14 lat 9 dni 32

JAC LONDYN MAKSYMALNIE JĘZYKOWY NOWOŚĆ! 13–18 lat 7 dni 33

JAL-A LONDYN KURS JĘZYKOWY autokarem 13–18 lat 16 dni 34

JAL-S LONDYN KURS JĘZYKOWY samolotem 13–18 lat 14 dni 35

 Rozkład jazdy na obozy: JA1, JA2, JA3, JA4, JA5 oraz kursy: JAL-A, KAA-11/X, KAA-12/X, KAA-24/X 36
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Obozy i kolonie – lato 2016

symbol kraj, miejscowość zakwaterowanie wiek ilość dni rodzaj transportu stronaakademik rodzina

KURSY JĘZYKOWE COMFORT  

KAA-24/X ANGLIA – BRIGHTON X 12–17 lat 16 dni 39

KAA-05/X ANGLIA – BRIGHTON X 11–17 lat 14 dni 40

KAA-03/X ANGLIA – BOURNEMOUTH X 9–16 lat 14 dni 41

KAA-04/X ANGLIA – BOURNEMOUTH X 12–17 lat, 16–21 lat 14 dni 42

KAA-35/X ANGLIA – CAMBRIDGE X X 13–17 lat 14 dni 43

KAA-11/X ANGLIA – EASTBOURNE X 10–17 lat 14/16 dni  44

KAA-36/X SZKOCJA – EDYNBURG X X 12–17 lat 15 dni 45

KAA-10/X ANGLIA – LONDYN X 13–17 lat 14 dni 46

KAA-16/X ANGLIA – LONDYN X 13–17 lat, 18–25 lat 14 dni 47

KAA-42/X ANGLIA – LYMINGTON X 11–17 lat 14 dni 48

KAA-12/X ANGLIA – MARCHANTS HILL X 7–17 lat 9 dni 49

KAA-69/X ANGLIA – OXFORD X X 14–17 lat 14 dni 50

KAA-26/X ANGLIA – PETERSFIELD X 11–17 lat 14 dni 51

KAA-25/X ANGLIA – SWANAGE X 11–17 lat 14 dni 52

KMA-05/X MALTA – ST. PAUL'S BAY X 11–17 lat 15 dni 53

KCA-02/X CYPR – LIMASSOL X 7–11 lat, 12–17 lat 16 dni 54

KUA-12/X USA – LOS ANGELES, MALIBU X 10–17 lat 15/22 dni  55

KUA-14/X USA – MIAMI X 13–18 15 dni  56

KUA-09/X USA – NOWY JORK X 12–17 lat 15/22 dni 57

KIA-08/X IRLANDIA – DUBLIN X X 11–17 lat 15 dni 58

KHH-06/X HISZPANIA – ALICANTE X 12–17 lat 15 dni 59

KHH-03/X HISZPANIA – MALAGA X 12–17 lat 15 dni 60

Ważne informacje o kursach językowych 61
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symbol miejsce – rodzaj wyjazdu wiek ilość dni rodzaj transportu strona

OBOZY PARTNERA  POLECANE PRZEZ ATAS
ZAGRANICZNE  WYPOCZYNKOWE
POB BUŁGARIA – ZŁOTE PIASKI autokarem 15–19 lat 11/10 dni 64

POB-W BUŁGARIA – ZŁOTE PIASKI samolotem 15–19 lat 8 dni 65

POC-OK CZARNOGÓRA – BUDVA 15–19 lat 11/10 dni 66

KRAJOWE  TEMATYCZNE 
POP-OKR BAŁTYK – MRZEŻYNO Bez Nudy 12–18 lat 10 dni 67

POP-OKJ BAŁTYK – MRZEŻYNO Militarne Jaja 12–18 lat 10 dni 67

POP-OKP BORY TUCHOLSKIE – BORZECHOWO 10 Przygód 7–11 lat 10 dni dojazd 
własny 68

POP-OKK BORY TUCHOLSKIE – BORZECHOWO Leśni Komandosi 8–11 lat 10 dni dojazd 
własny 68

POP-OKS BORY TUCHOLSKIE – BORZECHOWO Paintball Survival 11–15 lat 10 dni dojazd 
własny 68

POP-OKB BORY TUCHOLSKIE – BORZECHOWO Bory na Luzie 11–17 lat 10 dni dojazd 
własny 68

POP-OKM MAZURY – PIECKI 10 Przygód 7–11 lat 10 dni dojazd 
własny 70

POP-OKC MAZURY – PIECKI Mazury Cud Natury 12–17 lat 10 dni dojazd 
własny 70

12–15, 16–18

 Spis treści Spis treści
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Karta uczestnika
30 dni 
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STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNYSTANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY
STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo ATAS Sp. z o.o. będzie ponosiło 
pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.
Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo ATAS Sp. z o.o. posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i jeżeli transport jest elementem 
imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby ATAS Sp. z o.o. stało się niewypłacalne.

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302
– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umo-
wie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy 
turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły 
się odpowiednie koszty.
– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy tu-
rystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo 
do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.
– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na 
imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych 
kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator 
turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy 
turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. ATAS Sp. z o.o. wykupił w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Rease-
kuracji S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 50 zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w od-
powiednich przypadkach, z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, tel. 22 597 91 00, e-mail: urzad_marszalkowski@
mazovia.pl, jeżeli z powodu niewypłacalności ATAS Sp. z o.o. dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Dyrektywa (UE) 2015/2302: h  ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PL
przetransponowana do prawa krajowego: h  p://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002361/O/D20172361.pdf
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UBEZPIECZENIE:
Uczestnicy mają wykupione w AXA Towarzystwo 
Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 
00-867 Warszawa następujące ubezpieczenia:
• od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW 

Polska – 5000 PLN, NNW Europa i Kraje Basenu 
Morza Śródziemnego – 2000 EUR, NNW Pozostałe 
Państwa Świata – 4000 EUR),

• od kosztów leczenia wraz z Assistance NOWOŚĆ! 
z włączeniem obligatoryjnej zwyżki za choroby prze-
wlekłe i nowotworowe (KL Europa i Kraje Basenu 
Morza Śródziemnego – 10 000 EUR, KL Pozostałe 
Państwa Świata – 30 000 EUR),

• od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej 
NOWOŚĆ! (KRIT) ze 100% zwrotem z włączeniem 
obligatoryjnej zwyżki za choroby przewlekłe i nowo-
tworowe

• bagażu podróżnego (BP Europa i Kraje Basenu 
Morza Śródziemnego – 200 EUR, BP Pozostałe Pań-
stwa Świata – 400 EUR )

TURYSTYCZNY FUNDUSZ 
GWARANCYJNY
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowi dodat-
kowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności 
przedsiębiorców turystycznych. Przedsiębiorcy pro-
fesjonalnie zajmujący się organizowaniem imprez 
turystycznych lub ułatwianiem nabywania powiąza-
nych usług turystycznych, są obowiązani odprowadzać 
składkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyj-
nego od każdego uczestnika imprezy turystycznej lub 
korzystającego z powiązanych usług turystycznych. 
Szczegółowe informacje dot. Działania TFG znaleźć 
można na www.ufg.pl w zakładce Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny.

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA 
ZDROWOTNEGO  EKUZ
Posiadanie karty EKUZ jest wskazane (przyspiesza 
i ułatwia kontakt z placówką medyczną), niemniej nasi 
uczestnicy są ubezpieczeni w AXA i pomoc udzielana 
jest w ramach ubezpieczenia. Kartę EKUZ wydaje od-
dział NFZ.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ 
OBOZY?
Nasze obozy przeznaczone są dla uczestników w wieku 
8-18 lat, chcących pogłębić swoją wiedzę i spędzić 
ciekawie czas. Proponujemy obozy językowe i tury-
styczno-wypoczynkowe. Oferujemy bogaty program 
zwiedzania i wiele dodatkowych atrakcji.
Oferowane usługi nie będą dostępne dla osób o ogra-
niczonej sprawności ruchowej.

PŁATNOŚCI
• zaliczka w ciągu 3 dni od rezerwacji obozu
• pełna płatność na 30 dni przed wyjazdem.

REZYGNACJA Z IMPREZY
Zamawiający/uczestnik może odstąpić od umowy 
w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Odstąpienie 
od umowy odbywa się za pomocą trwałego nośnika. 
W przypadku rezygnacji uczestnika, prawo udziału 
w imprezie może być bez zgody organizatora przenie-
sione na inną osobę, pod warunkiem, że spełnia ona 
warunki uczestnictwa w imprezie. Zmiana ta wymaga 
powiadomienia ATAS sp. z o.o. na trwałym nośniku 
przed rozpoczęciem imprezy.
ATAS sp. z o.o. obciąża zamawiającego opłatą za odstą-
pienie od umowy, w tym także w przypadku rezygnacji 
uczestnika i braku w to miejsce innej osoby. Opłata za 
odstąpienie jest uzależniona od terminu odstąpienia 
przed datą rozpoczęcia imprezy oraz spodziewanych 
oszczędności kosztów i spodziewanego dochodu 
z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług 
turystycznych i wynosi odpowiednio:
• do 41 dnia przed rozpoczęciem imprezy potrąca się 

200 PLN w przypadku imprezy w cenie do 2500 PLN 
oraz 400 PLN w przypadku imprezy w cenie powyżej 
2500 PLN,

• od 40 do 21 dnia przed rozpoczęciem imprezy – 20% 
ceny imprezy,

• od 20 do 7 dnia przed rozpoczęciem imprezy – 60% 
ceny imprezy,

• od 6 dnia przed rozpoczęciem imprezy – 80% ceny 
imprezy.

Opłata podlega potrąceniu z wniesionych wpłat.

DLACZEGO WAŻNE SĄ INFORMACJE 
O ALERGIACH, DIETACH, 
CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH?
Rodzice w kartach kwalifi kacyjnych powinni zgłaszać 
alergie, specjalne diety oraz informacje o chorobach 
przewlekłych. Dane te są niezbędne aby właściwie 
dobrać zakwaterowanie i np. nie kwaterować uczest-
nika, który ma alergię na sierść w rodzinie, która 
posiada zwierzęta. 

SPECJALNE DIETY U RODZIN 
GOSZCZĄCYCH
Ze względu na specyfi kę zakwaterowania u rodzin, 
nie jesteśmy w stanie zagwarantować sterylnych wa-
runków przygotowania posiłków. Rodziny mogą kupić 
bezglutenowe lub bezlaktozowe zamienniki produk-
tów takich jak mleko, płatki czy makaron, ale nie mogą 
zapewnić osobnych naczyń, sztućców czy tostera. Za-
mienniki mogą stać w lodówce lub szafce z produktami 
zawierającymi gluten lub laktozę. Ponadto normy doty-
czące zawartości np. glutenu mogą się różnić pomiędzy 
krajami i np. produkt który w Polsce byłby zakazany dla 
osoby z celiakią, w Wielkiej Brytanii może spełniać za-
lecenia lekarzy.

KARTA KWALIFIKACYJNA
Wypełnioną kartę kwalifi kacyjną przy obozach organi-
zowanych przez ATAS, należy dostarczyć do biura ATAS 
najpóźniej 30 dni przed wyjazdem.
Wypełnioną kartę kwalifi kacyjną przy obozach innych 
organizatorów należy dostarczyć do biura organizatora.

W JAKIM JĘZYKU PROWADZONY JEST 
PROGRAM ZWIEDZANIA PODCZAS 
WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH?
Podczas wyjazdów zagranicznych program zwiedzania 
prowadzony jest przez kierownika obozu – pilota, w ję-
zyku polskim. Wyjątkiem są obozy językowe na których 
w wybranych miastach / obiektach wynajmowani są 
przewodnicy anglojęzyczni.

CO WARTO MIEĆ W BAGAŻU 
PODRĘCZNYM?
• Ważny dokument tożsamości – bezpiecznie schowa-

ny paszport lub dowód osobisty 
• Drobne EUR na toalety na trasie przejazdu 
• Leki na chorobę lokomocyjną i inne przyjmowane 

na stałe
• Powerbank do ładowania telefonu (w autokarach 

nie ma gniazdek)
• Przybory higieniczne – szczoteczkę i pastę do zębów, 

mokre chusteczki, mydło, mały ręcznik do odświeże-
nia się przed snem

• Suchy prowiant i napoje na czas podroży.

BAGAŻ GŁÓWNY
Na imprezach autokarowych – prosimy o zabranie 
1 średniej wielkości bagażu głównego (maks. wymiar 
65x40x25 cm). 
Na imprezach samolotowych – szczegółowe zakresy 
limitów bagażu podane są na stronach poszczególnych 
imprez.

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA OBÓZ?
• kieszonkowe (min. 10 EUR lub GBP / dzień)
• mały podręczny plecak
• wygodne buty
• krem z fi ltrem
• okulary przeciwsłoneczne
• nakrycie głowy
• adapter do kontaktów elektrycznych (Malta i UK)
• ręcznik i kosmetyki
• kos  um kąpielowy (obozy turystyczno-wypoczyn-

kowe)
• dobry humor i pozytywne nastawienie :)

KOMUNIKATY WYJAZDOWE
Komunikaty wyjazdowe będą publikowane na stronie 
internetowej h  ps://www.atas.pl/pl/komunikaty-wy-
jazdowe 
• obozy ATAS - na 7 dni przed wyjazdem
• obozy Partnera - na 2 dni przed wyjazdem

KTO MOŻE ODEBRAĆ DZIECKO 
Z OBOZU?
Po zakończeniu obozu dziecko może być odebrane 
wyłącznie przez opiekuna prawnego lub inną osobę 
dorosłą upoważnioną do tego pisemnie. Skan upoważ-
nienia, zwierający numer dowodu osobistego osoby 
odbierającej prosimy przesłać na adres mailowy biura, 
a oryginał zabrać na miejsce odbioru uczestnika.

FAKTURA
Chęć otrzymania faktury należy zgłosić pisemnie na 
adres mailowy - efaktury@atas.pl podając: symbol i 
termin imprezy, dane uczestnika, dokładne dane osoby 
na którą ma być wystawiona FV oraz adres na jaki ma 
być wysłana.
• fakturę pro forma wystawiamy po wpłaceniu zaliczki
• fakturę VAT wystawiamy po wpłaceniu pełnej kwoty
Uwaga: W przypadku konieczności wystawienia fak-
tury na podmiot gospodarczy prosimy o kontakt ze 
sprzedawcą przed wystawieniem umowy.
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Kadra ATAS to grono sprawdzonych, licencjonowanych pilotów wycieczek, nauczycieli i młodych ludzi z pasją. Na niektórych obozach językowych wychowawcami są również 
nauczyciele języka angielskiego z innych krajów – na  ve speakerzy.
Każdy obóz prowadzony jest przez wykwalifi kowanego kierownika-pilota oraz wychowawców w liczbie adekwatnej do liczby uczestników (1 wychowawca na 20 uczestników).
Aby pracować z młodzieżą należy spełnić następujące warunki:
• posiadać zaświadczenie o niekaralności
• ukończyć kurs wychowawców lub być czynnym nauczycielem, instruktorem harcerskim
• ukończyć kurs kierownika oraz posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych
Przedstawiamy kierowników niektórych naszych obozów.

IWONA PIEGZA – ANGLIA 
Na co dzień uczę języka angielskiego w szkole pod-
stawowej. Praca z młodzieżą daje mi dużą frajdę, 
satysfakcję i radość więc w wakacje zamieniam szkolną 
pracownię na Londyn. Podczas wyjazdów pokazuję 
uczestnikom naszych obozów jakim fascynującym miej-
scem jest stolica Wielkiej Brytanii a także sprawiam, że 
wyjazd z ATAS jest pełen niezapomnianych wrażeń oraz 
wspomnień.

BOŻENA KRZTOŃ – ANGLIA
Wiele lat temu wyjechałam z ATAS do Londynu. Byłam 
pod ogromnym wrażeniem tego miasta i wyjazdu, 
który do tej pory wspominam z sentymentem. Od 
kilkunastu lat wyjeżdżam właśnie do Londynu i współ-
pracuję z ATAS jako pilot i kierownik. Doświadczenie 
z grupami międzynarodowymi i nauczycielami – na  ve 
speakers zdobyłam jako rezydentka w Londynie. Wy-
korzystuję je jako pilot i nauczyciel języka angielskiego.

DOROTA TROCHIM – ANGLIA
Jestem nauczycielem języka angielskiego i od kilkunastu 
lat współpracuję z ATAS. Fascynacja Londynem zaczęła 
się, kiedy jako 17-latka wyjechałam na kurs językowy. 
Poczułam niezwykłą więź z tym miejscem. Poznawanie za-
kątków świata jest najlepszym sposobem na odpoczynek 
i oderwanie się od codzienności. Staram się zaszczepić 
w młodzieży miłość do podróży. Zapraszam do wspólnego 
odkrywania Londynu i miast Anglii.

GRAŻYNA BOROWSKA – WŁOCHY
Jestem pilotem, z uprawnieniami kierownika obozów, 
od ponad 20 lat. Znam biegle język włoski, a Italię lepiej 
niż kraj ojczysty. Lubię pracę z ludźmi, a praca z mło-
dzieżą, choć często niełatwa i bardzo odpowiedzialna, 
daje mi dużo satysfakcji. 

KRZYSZTOF ROGUCKI – MALTA
Na Maltę po raz pierwszy trafi łem przypadkiem, a że 
prowizorka jest najtrwalsza, jeżdżę tam już ponad 10 lat. 
Jestem nauczycielem języka angielskiego i tłumaczem 
fi lmów dokumentalnych. Na Maltę warto pojechać, 
żeby (poza szlifowaniem angielskiego ;-)) popływać 
w krystalicznej wodzie u brzegów Comino, zjeść lody 
na Republic Street w Valetcie, rzucić okiem na Grand 
Harbour, odetchnąć ciszą Mdiny, a na deser zjeść ciastko 
czekoladowe w kawiarni Fontanella.

HANNA GUMNA-WARCHOŁEK – ANGLIA
Jestem nauczycielką języka angielskiego. Od wielu lat 
współpracuję z biurem ATAS, najpierw w roli opieku-
na a potem pilota – kierownika. Nauczanie młodzieży, 
obserwowanie i uczestniczenie w procesie rozwoju to 
moja pasja, szczególnie w Londynie, moim ukochanym 
mieście. Więc zapraszam Was właśnie tam! See you!

KRZYSZTOF OWCZAREK – ANGLIA
Pilot wycieczek, dziennikarz, podróżnik. Moje mo  o: 
„staram się realizować swoje marzenia a jeśli pozwa-
lają na to możliwości pomagam innym w ich realizacji”.

JOANNA ZUBKOW – HISZPANIA
Jestem fotogra  ą i lektorką języków obcych, ale prze-
de wszystkim podróżniczką. Z ATAS jeżdżę głównie do 
Hiszpanii, którą przemierzałam wcześniej na rowe-
rze! Język hiszpański poznałam doskonale w trakcie 
półrocznej podróży i pracy w Ameryce Południowej. 
Pasjonuję się  kulturą iberoamerykańską. W czasie 
wolnym oprócz podróżowania lubię śpiewać, fotogra-
fować, wspinać się na ściance i tańczyć salsę :)

JANUSZ KASZKOWIAK  HISZPANIA
W każdym zabytku tkwi jakaś historia. Jestem związany 
z turystyką od początku lat dziewięćdziesiątych. Pełnię 
funkcję pilota wycieczek zagranicznych oraz kierowni-
ka obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży.
W Europie nie prowadziłem wycieczki tylko w Albanii, 
ale jeszcze wszystko przede mną :) Jestem uzależniony 
od jazdy rowerem, lubę też jeździć na rolkach. Moje 
mo  o – „dzień bez wycieczki to dzień stracony”. 

NASZA KADRA OBOZOWA
„wspieramy młodych ludzi w ich rozwoju przez wartościowe wyjazdy”
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TURYSTYCZNO
WYPOCZYNKOWE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, która lubi łączyć zwiedzanie z odpoczynkiem i dobrą 
zabawą przygotowaliśmy bogatą ofertę obozów turystyczno-wypoczynkowych. Wyjazdy te składają 
się z części objazdowej oraz wypoczynkowej.

Co je charakteryzuje?

→ bogaty program turystyczny: nasze programy ułożone są tak, aby podczas części objazdowej 
pokazać uczestnikom ciekawe i ważne miejsca w różnych europejskich krajach. Podczas zwiedzania 
większości miast zatrudniamy lokalnych przewodników, którzy są pasjonatami swojej pracy i w ciekawy 
sposób przekazują swoją wiedzę

→ możliwość poznania innych kultur: podczas naszych obozów uczestnicy obcują z kulturą 
odwiedzanych krajów, zarówno poprzez spotkania z miejscowymi przewodnikami, próbowanie 
lokalnych potraw, czy poprzez obserwowanie codziennego życia mieszkańców odwiedzanych miejsc 

→ czas na wypoczynek: wiemy, że wypoczynek podczas wakacji jest bardzo ważny. W trakcie obozów 
spędzamy kilka dni w nadmorskich miejscowościach o pięknych plażach, gdzie znajdzie się czas na 
relaks i kąpiele w morzu 

→ dobra zabawa: ważne jest dla nas, aby każdy z uczestników przywiózł z wakacji wspaniałe 
wspomnienia, dlatego proponujemy sporą dawkę atrakcji takich jak: dyskoteki, gry i zabawy oraz 
zajęcia integracyjne

→ starannie dobrana kadra: na każdym obozie zatrudniamy kadrę zgodnie z wymogami Kuratorium 
Oświaty. Są to: pilot–kierownik oraz wychowawcy w liczbie adekwatnej do wielkości grupy 
(1 wychowawca na 20 uczestników)

→ zgłoszenie do kuratorium: wszystkie nasze obozy zgłaszane są do Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty. Numer zgłoszenia podajemy zawsze w komunikacie wyjazdowym umieszczanym na 
www.atas.pl, na 7 dni przed wyjazdem. Zgłoszenie można również sprawdzić samodzielnie na stronie 
h  ps://wypoczynek.men.gov.pl, podając termin wyjazdu, miejsce pobytu oraz ATAS Sp. z o.o. jako 
organizatora

→ telefon alarmowy: +48 606 121 732

W terminie od 27.06 do 29.08.2020 pracownicy ATAS służą pomocą w sytuacjach awaryjnych oraz 
związanych z przejazdami naszych Klientów.

Uwaga: Pod tym telefonem nie są udzielane informacje o ofercie oraz realizacji programu. W celu 
uzyskania informacji o ofercie prosimy o telefon do biur ATAS, pon.–pt. w godzinach 09.00–17.00. 
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Chcesz przemierzyć Europę od Wenecji po Barcelonę? 
Lubisz poznawać nowe miejsca i zwiedzać ciekawe 
kraje? Pojedź z nami na obóz, który oferuje znacznie 
więcej niż wakacyjny relaks. Po drodze zwiedzisz Me-
diolan – stolicę mody, doświadczysz średniowiecznej 
historii w Awinion oraz podążysz śladami Kolumba 
w Genui. Nie zabraknie Ci czasu na plażowanie, a na 
zakończenie zaszalejesz na rollercoasterach w parku 
rozrywki Gardaland.

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy i Austrię 
w kierunku Włoch zgodnie z rozkładem jazdy.
2 DZIEŃ W godzinach porannych przyjazd do WENECJI. 
Rejs na plac św. Marka. Zwiedzanie miasta z prze-
wodnikiem: wejście do Bazyliki św. Marka (Uwaga! 
Wymagany odpowiedni strój: zakryte ramiona, długie 
spodnie/spódnice). 
Spacer od Pałacu Dożów, obok Dzwonnicy św. Marka, 
Logge  y i Wieży Zegarowej. Kontynuacja spaceru obok 
Starej i Nowej Siedziby Prokuratorów, Skrzydła Napole-
ona, Biblioteki do Ponte Rialto. Przejazd do hotelu.
3 DZIEŃ Przejazd do MEDIOLANU. Zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem: spacer obok Opery La Scala przez 
plac Katedralny wraz z Katedrą Narodzin św. Marii, na 
Stary Rynek, Galeria Vi  orio Emanuele. Spacer obok 
Ratusza, Zamku Sforzów. Obiad. Przejazd na nocleg 
w Awinion.
4 DZIEŃ AWINION: zwiedzanie jednego z najbardziej 
fascynujących miast południa Francji – Pałac Papieży, 
romańska katedra Notre-Dame, most Św. Benedyk-
ta z XII w. Przejazd do hotelu na Costa Brava w porze 
kolacji.
5–8 DZIEŃ Pobyt na Costa Brava. W czasie pobytu 
program rekreacyjny, animacje w hotelu, gry i zabawy 
na plaży, kąpiele w morzu pod opieką miejscowego ra-
townika. Wycieczka do BARCELONY – spacer po Barri 
Gò  c i La Rambla, największe dzieła Gaudiego ogląda-
ne z zewnątrz: Sagrada Família, Casa Milà oraz Casa 
Batlló, zwiedzanie Parku Güell. Wizyta w GIRONIE 
– spacer po jednej z najlepiej zachowanych starówek 
w Hiszpanii. Podziwianie słynnych pastelowych domów 
nad rzeką Onyar oraz murów miejskich sięgających I 
wieku p.n.e.
8 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. 
BLANES – Ogrody Mar i Murtra. Wieczorny wyjazd 
z Blanes. Nocny przejazd do Włoch.
9 DZIEŃ Przyjazd do GENUI. Zwiedzanie miasta z prze-
wodnikiem. Spacer po mieście, w którym urodził 
się Krzysztof Kolumb m.in. Piazza del Ferrari – plac 
rozdzielający stare i nowe miasto, przejście obok 
gotyckiej katedry San Lorenzo – najważniejszego koś-
cioła w Genui, dom Kolumba oraz Via Garibaldi, ulica na 
której znajduje się 12 kamienic z listy UNESCO, wybu-
dowanych w XVI i XVII wieku. Zakończenie spaceru na 
Starym Mieście, które jest jednym z największych nie-
naruszonych historycznych obszarów miejskich w całej 
Europie. Przejazd do hotelu.

10 DZIEŃ Przejazd do Parku Rozrywki Gardaland – ca-
łodzienna zabawa. Wyjazd w kierunku Polski. Nocny 
przejazd przez Austrię i Czechy. 
11 DZIEŃ Powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel ESPLENDID*** w Blanes. Hotel położony ok. 
300 m od szerokiej, piaszczystej plaży i ok. 1 km od 
centrum miasta. Przy hotelu znajduje się 1 duży basen 
i 2 małe. Hotel ma zaplecze sportowe: korty tenisowe 
(koszt wynajmu 1 kortu to ok. 7 euro za godzinę), kryty 
basen klimatyzowany, fi tness club. Przez cały sezon 
w hotelu organizowane są animacje. W godzinach po-
rannych jest to np. aerobik przy basenie lub aqua gym. 
Wieczorem np. pokaz tańca fl amenco, karaoke lub 
wspólny taniec przy muzyce disco.
Pokoje: głównie 3-osobowe z klimatyzacją, TV i ręcz-
nikami w cenie. Suszarki można wypożyczyć w recepcji 
za kaucją zwrotną. Każdy pokój z balkonem (widok na 
basen lub na ulice).
Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja podawane są 
w formie stołu szwedzkiego. Woda do obiadu i kolacji.
Hotele tranzytowe: hotele 2*/3*, pokoje głównie 
3-osobowe z łazienkami. W miejscu zakwaterowania 
wydawane są śniadania kontynentalne.

TRANSPORT
Autokar docelowy jedzie na trasie Katowice – Hiszpania 
– Katowice.
Szczegółowy rozkład jazdy na stronie 18.

WAŻNE INFORMACJE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ważną legitymację szkolną
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki
• prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości baga-

żu głównego (zalecany rozmiar 65 × 40 × 25 cm) oraz 
jednej sztuki bagażu podręcznego. 

HISZPANIA I PERŁY EUROPY 
obóz turystyczno-wypoczynkowy

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

OH1-1 02.07-12.07.2020 2360 PLN
OH1-2 09.07-19.07.2020 2360 PLN
OH1-3 16.07-26.07.2020 2360 PLN
OH1-4 23.07-02.08.2020 2310 PLN
OH1-5 30.07-09.08.2020 2310 PLN
OH1-6 06.08-16.08.2020 2310 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób 
wynoszącej 35, impreza może zostać przez orga-
nizatora odwołana bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynie-
nia. Organizator powiadamia o tym fakcie nie później 
niż 20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd autokarem
• 4 noclegi na Costa Brava z wyżywieniem 3 razy 

dziennie (śniadanie, obiad, kolacja)
• 3 noclegi tranzytowe z wyżywieniem 2 razy dzien-

nie (obiadokolacja, śniadanie)
• wyżywienie: świadczenia rozpoczynają się 

obiadokolacją drugiego dnia imprezy, a kończą 
śniadaniem dziesiątego dnia imprezy

• opieka kierownika-pilota i wychowawców
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 

NWS – 1000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż – 
200 EUR, koszty rezygnacji

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

DODATKOWE OPŁATY
0–180 PLN dopłata za wyjazd z poszczególnych miast 
Polski – patrz rozkład jazdy str. 18
Płatne w autokarze: 
125 EUR koszt realizacji programu (m.in. bilety wstę-
pu, komunikacja miejska, wjazdy do miast, usługi 
przewodnickie, parkingi, woda do posiłków, obiad 
w Mediolanie)
10 EUR kaucja zwrotna za hotel 

#explore #history #VivaEspana 

wiek 
uczestników:  12–18 lat

czas trwania:   11 dni 

transport: autokar

zwiedzanie i wypoczynek, park rozrywki 
Gardaland, zwiedzanie Barcelony  D
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HISZPANIA I PARKI ROZRYWKI 
obóz turystyczno-wypoczynkowy

#Disney #challenge #Gardaland

Szukasz wakacji pełnych niezapomnianych wrażeń? Po-
jedź z nami na obóz po którym będzie co wspominać. 
Przybijesz piątkę z bohaterami z dzieciństwa w Dis-
neylandzie lub parku Astérix, popłyniesz statkiem po 
Sekwanie, pospacerujesz wąskimi uliczkami starego 
miasta w Barcelonie, rzucisz się w wir kolejek górskich 
w parku rozrywki Gardaland. Dla zmęczonych znajdzie 
się chwila na relaks na malowniczej plaży.

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski, przejazd przez Niemcy w kie-
runku Francji zgodnie z rozkładem jazdy.
2 DZIEŃ Całodzienna zabawa w Disneyland Park oraz 
Walt Disney Studios (w wybranych terminach Parc 
Astérix). Możliwość skorzystania z posiłku w parku roz-
rywki (koszt 10–15 EUR). Przejazd do hotelu.
3 DZIEŃ Przejazd do PARYŻA. Rejs statkiem po Sek-
wanie: widok na katedrę Notre-Dame, Luwr, wieżę 
Eiffl  a. Przejazd na nocleg w Awinion.
4 DZIEŃ Przejazd do GIRONY: Spacer po jednej z naj-
lepiej zachowanych starówek w Hiszpanii. Podziwianie 
słynnych pastelowych domów nad rzeką Onyar oraz 
murów miejskich sięgających I wieku p.n.e. Przejazd do 
hotelu na Costa Brava w porze kolacji.
5–8 DZIEŃ Pobyt na Costa Brava. W czasie pobytu pro-
gram rekreacyjny, animacje w hotelu, gry i zabawy na 
plaży, kąpiele w morzu pod opieką miejscowego ratow-
nika. Wycieczka do BARCELONY: spacer po Barri Gò  c 
i La Rambla, największe dzieła Gaudiego oglądane 
z zewnątrz: Sagrada Família, Casa Milà oraz Casa Batlló, 
zwiedzanie Parku Güell. Spacer po BLANES – zwiedza-
nie Ogrodów Mar i Murtra.
9 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd. Ca-
łodzienny przejazd do hotelu we Włoszech. Po drodze 
krótki spacer po promenadzie w CANNES oraz postój 
na obiadokolację.
10 DZIEŃ Przejazd do Parku Rozrywki Gardaland – ca-
łodzienna zabawa. Wyjazd w kierunku Polski.
11 DZIEŃ Powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel ESPLENDID*** w Blanes. Hotel położony ok. 
300 m od szerokiej, piaszczystej plaży i ok. 1 km od 
centrum miasta. Przy hotelu znajduje się 1 duży basen 
i 2 małe. Hotel ma zaplecze sportowe: korty tenisowe 
(koszt wynajmu 1 kortu to ok. 7 euro za godzinę), kryty 
basen klimatyzowany, fi tness club. Przez cały sezon 
w hotelu organizowane są animacje. W godzinach po-
rannych jest to np. aerobik przy basenie lub aqua gym. 
Wieczorem np. pokaz tańca fl amenco, karaoke lub 
wspólny taniec przy muzyce disco.
Pokoje: głównie 3-osobowe z klimatyzacją, TV i ręcz-
nikami w cenie. Suszarki można wypożyczyć w recepcji 
za kaucją zwrotną. Każdy pokój z balkonem (widok na 
basen lub na ulice).
Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja podawane są 
w formie stołu szwedzkiego. Woda do obiadu i kolacji.
Hotele tranzytowe: hotele 2*/3*, pokoje głównie 
3-osobowe z łazienkami. W miejscu zakwaterowania 
wydawane są śniadania kontynentalne.

TRANSPORT
Autokar docelowy jedzie na trasie Wrocław – Hiszpania 
– Wrocław.
Szczegółowy rozkład jazdy na stronie 18.

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ważną legitymację szkolną
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki
• prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości baga-

żu głównego (zalecany rozmiar 65 × 40 × 25 cm) oraz 
jednej sztuki bagażu podręcznego

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN
OH2-1 
(Disneyland) 30.06-10.07.2020 2390 PLN
OH2-2 
(Disneyland) 07.07-17.07.2020 2490 PLN
OH2-3 
(Disneyland) 14.07-24.07.2020 2490 PLN
OH2-4 
(Disneyland) 21.07-31.07.2020 2490 PLN
OH2-5 
(Disneyland) 28.07-07.08.2020 2490 PLN
OH2-6 
(Parc Astérix) 04.08-14.08.2020 2390 PLN
OH2-7 
(Parc Astérix) 11.08-21.08.2020 2390 PLN
OH2-8 
(Parc Astérix) 18.08-28.08.2020 2390 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób 
wynoszącej 35, impreza może zostać przez orga-
nizatora odwołana bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynie-
nia. Organizator powiadamia o tym fakcie nie później 
niż 20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd autokarem
• 5 noclegów na Costa Brava z wyżywieniem 3 razy 

dziennie (śniadanie, obiad, kolacja)
• 3 noclegi tranzytowe ze śniadaniami
• wyżywienie: świadczenia rozpoczynają się śniada-

niem trzeciego dnia imprezy, a kończą śniadaniem 
dziesiątego dnia imprezy

• opieka kierownika-pilota i wychowawców
• ubezpieczenie AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 

NWS – 1000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż 
– 200 EUR, koszty rezygnacji

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY
0–180 PLN dopłata za wyjazd z poszczególnych miast 
Polski, patrz rozkład jazdy str. 18
Płatne w autokarze: 
135 EUR (120 EUR – turnusy z Parc Astérix) – koszt 
realizacji programu (m.in. bilety wstępu, komunikacja 
miejska, parkingi, woda do posiłków, obiadokolacje 
podczas przejazdów tranzytowych)
10 EUR kaucja zwrotna za hotel

wiek 
uczestników:  12–18 lat

czas trwania:   11 dni 

transport: autokar

zwiedzanie i wypoczynek, parki rozrywki 
Eurodisneyland i Gardaland D
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Czy Costa Brava naprawdę jest „dzika”? Przekonaj się 
sam, dlaczego Costa Brava urzeka od setek lat. Zapra-
szamy Cię na obóz, na którym nie tylko odpoczniesz 
na słonecznej plaży, ale również zobaczysz największe 
atrakcje hiszpańskiego wybrzeża.

PROGRAM
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. 
Przelot z opiekunami do Barcelony. Transfer do Lloret 
de Mar, zakwaterowanie, kolacja.
2 DZIEŃ Plażowanie i spacer zapoznawczy po okolicy.
3 DZIEŃ Wycieczka do BARCELONY: spacer po Barri 
Gò  c i La Rambla, największe dzieła Gaudiego ogląda-
ne z zewnątrz: Sagrada Família, Casa Milà oraz Casa 
Batlló, zwiedzanie Parku Güell.
4 DZIEŃ Gra miejska. Plażowanie.
5 DZIEŃ Wizyta w Ogrodach Św. Klotyldy – najbardziej 
malowniczym zakątku Lloret de Mar. Są to ogrody 
w stylu renesansowym, położone na stromym brzegu. 
Oferują piękny widok na otaczające je zatoki. 
6 DZIEŃ Rejs do Tossa de Mar, urokliwej średnio-
wiecznej osady położonej na klifi e. Spacer po krętych 
uliczkach, plażowanie. 
7 DZIEŃ Plażowanie, gry i zabawy.
8 DZIEŃ Transfer na lotnisko w Barcelonie. Przelot do 
Warszawy.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Lloret de Mar: znany i popularny kataloński kurort, do 
którego co roku ściągają tysiące turystów. Kusi piękny-
mi plażami, tętniącymi życiem deptakami, mnóstwem 
sklepów i restauracji.
Hotel La Palmera*** – komfortowy hotel położony 
w centrum Lloret de Mar, ok. 400 m od plaży.
Pokoje: 3, 4-osobowe z łazienkami i klimatyzacją.
Wyżywienie: śniadanie, lunch i kolacja, wszystkie po-
siłki w formie bufetu.

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ważną legitymację szkolną

INFORMACJE O PRZELOCIE
przelot samolotem rejsowym PLL LOT 

SZCZEGÓŁY LOTU

WARSZAWA LOTNISKO F. CHOPINA – BARCELONA
Zbiórka na 2,5 godz. przed wylotem w hali odlotów, 

terminal A, stanowisko odpraw ATAS (Mee  ng Point). 
Bagaż główny maks. 23 kg + podręczny maks. 8 kg

Wylot z Warszawy
 nr lotu LO 437 godz. 09:10

Przylot do Barcelony
 godz. 12:20

BARCELONA – WARSZAWA LOTNISKO F. CHOPINA

Wylot z Barcelony
 nr lotu LO 438 godz. 13:10

Przylot do Warszawy
 godz. 16:15

HISZPANIA COSTA BRAVA 
obóz turystyczno-wypoczynkowy

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

OH3-1 12.07-19.07.2020  3190 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób 
wynoszącej 18, impreza może zostać przez orga-
nizatora odwołana bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynie-
nia. Organizator powiadamia o tym fakcie nie później 
niż 20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przelot liniami LOT na trasie Warszawa – Barcelo-

na – Warszawa
• 7 noclegów w Lloret de Mar z wyżywieniem 3 razy 

dziennie (śniadanie, obiad, kolacja)
• wyżywienie: świadczenia rozpoczynają się obia-

dokolacją pierwszego dnia imprezy a kończą 
pakowanym lunchem ósmego dnia imprezy

• opieka kierownika-pilota i wychowawcy
• ubezpieczenie AXA: NNW (NWI – 2 000 EUR, 

NWS – 1 000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż 
– 200 EUR, koszty rezygnacji

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY
Płatne w Hiszpanii: 
120 EUR – koszty wstępów i realizacji programu, 
transfery lotniskowe, komunikacja miejska, woda do 
posiłków, podatek turystyczny

#Catalunya #soliplatja #funinLloret

wiek 
uczestników:  14–18 lat

czas trwania:  8 dni 

transport: samolot

zwiedzanie i wypoczynek, rejs do Tossa 
de Mar, wycieczka do Barcelony  D
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GRECJA „SMAKI GRECJI”
obóz turystyczno-wypoczynkowy

#Akropol #taverna #zorba #sunandsea

Zapraszamy Cię do słonecznej Grecji. Poznaj z nami 
Ateny, zobacz romantyczne Nafplio i antyczne Epidau-
ros. Zachwyć się widokami podczas rejsu po Kanale 
Korynckim i odpocznij nad ciepłym morzem, a do tego 
spotkaj greckiego szefa kuchni podczas warsztatów ku-
linarnych. Z nami w Grecji nie będziesz się nudzić.

PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd 
non stop do Grecji.
2 DZIEŃ W godzinach wczesnowieczornych przyjazd 
do hotelu w okolicach Salonik.
3 DZIEŃ Spacer z lokalnym przewodnikiem po 
SALONIKACH. Wyjazd w kierunku Loutraki. Postój 
w TERMOPILACH, miejscu słynnej bitwy Leonidasa 
z Persami. W godzinach wieczornych przyjazd do 
LOUTRAKI. Zakwaterowanie. 
4 DZIEŃ Dzień relaksu. Plażowanie. Wieczorna dysko-
teka w hotelu.
5 DZIEŃ Wyjazd do ATEN. Zwiedzanie z lokalnym 
przewodnikiem: Akropol z Partenonem, Góra Pnyks, 
Nowe Muzeum Akropolu, antyczny stadion Kali-
marmaro, ruiny świątyni Zeusa Olimpijskiego, Plac 
Syntagma z widowiskową zmianą warty przy Gro-
bie Nieznanego Żołnierza, ateńska trylogia czyli trzy 
najbardziej okazałe budynki XIX wieku – Akademia, 
Uniwersytet i Biblioteka Narodowa. W międzyczasie 
odpoczynek w Ogrodach Królewskich, czas na zakup 
pamiątek i spacer po wąskich uliczkach Plaki oraz na 
pasażu handlowym Ermou. Powrót do hotelu. 
6 DZIEŃ Wyjazd do NAFPLIO – pierwszej stolicy 
nowożytnej Grecji, „miasta zakochanych”. Wizyta 
w EPIDAUROS – spacer z lokalnym przewodnikiem, 
zwiedzanie antycznego teatru. Powrót do hotelu. Pla-
żowanie. Wieczorem gry i zabawy.
7 DZIEŃ Plażowanie. Po południu warsztaty kulinar-
ne w tawernie: gotowanie greckich przysmaków pod 
okiem lokalnego szefa kuchni, degustacja wspólnie 
przyrządzonego posiłku. Wieczór grecki.
8 DZIEŃ Rejs po KANALE KORYNCKIM. Po południu 
plażowanie. 
9 DZIEŃ Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do KA-
LAMBAKI, panoramiczny przejazd autokarem wśród 
METEORÓW, klasztorów zawieszonych malowniczo 
między niebem a ziemią. Zwiedzanie jednego z nich. 
(Uwaga! Wymagany odpowiedni strój: zakryte ra-
miona, mężczyźni – długie spodnie, kobiety – długie 
spódnice). Zwiedzanie pracowni pisania ikon. Przejazd 
do hotelu w okolicach Salonik 
10 DZIEŃ Wyjazd w kierunku Polski. Przejazd non stop.
11 DZIEŃ Powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Loutraki – tętniąca życiem, nadmorska miejscowość 
z długim deptakiem, wodospadem i aleją palmową. Po-
łożona w północno-wschodniej części Peloponezu, nad 
brzegiem Zatoki Korynckiej. Od starożytnych czasów 
znana ze źródeł termalnych i wody mineralnej. Zachwy-
ca szeroką, kamienistą plażą oraz krystalicznie czystą 
wodą, za co nieustannie od 1987 roku nagradzana jest 
„niebieską fl agą”.
Hotel Barbara 3* – położony nad samym morzem.
Pokoje: 3, 4-osobowe z łazienką, suszarką, klimatyza-
cją, TV, lodówką, WI-FI, balkonem, ręcznikami w cenie.
Wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje w formie 
otwartego bufetu. Do śniadania podawane są ciepłe 
napoje, do pozostałych posiłków woda. 
Hotel tranzytowy: Kornilios Palace 4* w okolicach 
Salonik, pokoje 3, 4-osobowe z łazienką. 

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ważną legitymację szkolną
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki
• prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości baga-

żu głównego (zalecany rozmiar 65 × 40 × 25 cm) oraz 
jednej sztuki bagażu podręcznego.

TRANSPORT
Autokar docelowy jedzie na trasie Kraków – Grecja – 
Kraków.
Szczegółowy rozkład jazdy na stronie 18.

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

OG1-1 07.07-17.07.2020 2240 PLN
OG1-2 21.07-31.07.2020 2240 PLN
OG1-3 04.08-14.08.2020 2240 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób 
wynoszącej 35, impreza może zostać przez orga-
nizatora odwołana bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynie-
nia. Organizator powiadamia o tym fakcie nie później 
niż 20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd autokarem
• 6 noclegów w Loutraki z wyżywieniem 3 razy 

dziennie (śniadanie, obiad/pakowany lunch, kola-
cja)

• 2 noclegi tranzytowe w okolicy Salonik, z wyżywie-
niem 3 razy dziennie (kolacja, śniadanie, pakowany 
lunch)

• wyżywienie: świadczenia rozpoczynają się obiado-
kolacją drugiego dnia imprezy a kończą pakowa-
nym lunchem dziesiątego dnia imprezy

• opieka kierownika-pilota, wychowawców oraz ra-
townika wodnego

• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 
NWS – 1000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż 
– 200 EUR, koszty rezygnacji

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• grecki podatek turystyczny

DODATKOWE OPŁATY
50-180 PLN dopłata za wyjazd z poszczególnych 
miast Polski – patrz rozkład jazdy str. 18
Płatne w autokarze:
100 EUR koszty wstępów, usługi przewodnickie, 
parkingi i realizacja programu

wiek 
uczestników: 12–18 lat

czas trwania:  11 dni 

transport: autokar

zwiedzanie i wypoczynek, warsztaty 
kulinarne, wieczór grecki D
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Marzysz o tym aby odwiedzić Grecję, ale nie masz chęci 
jechać autokarem przez Europę? Ten obóz to propozy-
cja dla Ciebie!
W 8 dni zrobimy większość rzeczy, które robimy pod-
czas obozu Smaki Grecji, ale zamiast podróżować 
autokarem, polecimy samolotem do Aten.

PROGRAM
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. 
Przelot z opiekunami do Aten. Transfer do Loutraki, 
zakwaterowanie, kolacja.
2 DZIEŃ Dzień relaksu. Plażowanie. Warsztaty kuli-
narne w tawernie: gotowanie greckich przysmaków 
pod okiem lokalnego szefa kuchni, degustacja wspólnie 
przyrządzonego posiłku. Wieczór grecki.
3 DZIEŃ Wyjazd do ATEN. Zwiedzanie z lokalnym prze-
wodnikiem: Akropol z Partenonem, Góra Pnyks, Nowe 
Muzeum Akropolu, antyczny stadion Kalimarmaro, 
ruiny świątyni Zeusa Olimpijskiego, Plac Syntagma 
z widowiskową zmianą warty przy Grobie Niezna-
nego Żołnierza, ateńska trylogia czyli trzy najbardziej 
okazałe budynki XIX wieku – Akademia, Uniwersytet 
i Biblioteka Narodowa. W międzyczasie odpoczynek 
w Ogrodach Królewskich, czas na zakup pamiątek 
i spacer po wąskich uliczkach Plaki oraz na pasażu han-
dlowym Ermou. Powrót do hotelu. Dyskoteka.
4 DZIEŃ Wyjazd do NAFPLIO – pierwszej stolicy 
nowożytnej Grecji, „miasta zakochanych”. Wizyta 
w EPIDAUROS – spacer z lokalnym przewodnikiem, 
zwiedzanie antycznego teatru. Powrót do hotelu. 
5 DZIEŃ Relaks na plaży. Gry, zabawy, spacery i kąpiele 
w morzu.
6 DZIEŃ Rejs po KANALE KORYNCKIM. Po południu 
plażowanie. 
7 DZIEŃ Relaks na plaży. Gry, zabawy, spacery i kąpiele 
w morzu.
8 DZIEŃ Wykwaterowanie z hotelu, transfer do Aten, 
przelot do Polski wraz z opiekunami. Przylot do Warsza-
wy zgodnie z rozkładem.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Loutraki – tętniąca życiem, nadmorska miejscowość 
z długim deptakiem, wodospadem i aleją palmową. Po-
łożona w północno-wschodniej części Peloponezu, nad 
brzegiem Zatoki Korynckiej. Od starożytnych czasów 
znana ze źródeł termalnych i wody mineralnej. Zachwy-
ca szeroką, kamienistą plażą oraz krystalicznie czystą 
wodą, za co nieustannie od 1987 roku nagradzana jest 
„niebieską fl agą”.
Hotel Barbara 3* – położony nad samym morzem.
Pokoje: 3, 4-osobowe z łazienką, suszarką, klimatyza-
cją, TV, lodówką, WI-FI, balkonem, ręcznikami w cenie
Wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje w formie 
otwartego bufetu. Do śniadania podawane są ciepłe 
napoje, do pozostałych posiłków, woda. 

WAŻNE INFORMACJE:
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ważną legitymację szkolną

INFORMACJE O PRZELOCIE
przelot samolotem rejsowym PLL LOT 

SZCZEGÓŁY LOTU

WARSZAWA LOTNISKO F. CHOPINA – ATENY
Zbiórka na 2,5 godz. przed wylotem w hali odlotów, 

terminal A, stanowisko odpraw ATAS (Mee  ng Point). 
Bagaż główny maks. 23 kg + podręczny maks. 8 kg

W trakcie lotu serwowany jest ciepły posiłek

Wylot z Warszawy
 nr lotu A3-871 godz. 10:55

Przylot do Aten
 godz. 14:30

ATENY – WARSZAWA LOTNISKO F. CHOPINA

Wylot z Aten
 nr lotu A3-870 godz. 8:30

Przylot do Warszawy
 godz. 10:05

GRECJA „SMAKI GRECJI” (F)light
obóz turystyczno-wypoczynkowy

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

OG3-1 08.07-15.07.2020 2990 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób 
wynoszącej 18, impreza może zostać przez orga-
nizatora odwołana bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynie-
nia. Organizator powiadamia o tym fakcie nie później 
niż 20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przelot liniami AEGIAN na trasie Warszawa – Ateny 

– Warszawa
• 7 noclegów w Loutraki z wyżywieniem 3 razy 

dziennie (śniadanie, obiad/pakowany lunch, kola-
cja)

• wyżywienie: świadczenia rozpoczynają się obia-
dokolacją pierwszego dnia imprezy a kończą 
pakowanym lunchem ósmego dnia imprezy

• opieka kierownika-pilota i wychowawcy oraz ra-
townika wodnego

• ubezpieczenie AXA: NNW (NWI – 2 000 EUR, 
NWS – 1 000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż 
– 200 EUR, koszty rezygnacji

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• grecki podatek turystyczny

DODATKOWE OPŁATY
Płatne w Grecji:
140 EUR koszty wstępów, transport na miejscu, 
usługi przewodnickie, realizacja programu

#Akropol #taverna #zorba #sunandsea

wiek 
uczestników: 12–18 lat

czas trwania:  8 dni 

transport: samolot

zwiedzanie i wypoczynek, 
warsztaty kulinarne, wieczór grecki  D
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WŁOCHY PODRÓŻ MARZEŃ
obóz turystyczno-wypoczynkowy 

#bellavita #ciaoatutti #pizzaitaliana #toskania

Lubisz łączyć zwiedzanie niezwykłych zabytków z wy-
poczynkiem na plaży? To obóz idealny dla Ciebie. 
Pozwól się oczarować pięknym krajobrazom Toskanii, 
zaszalej w Parku Rozrwyki Mirabilandia i zobacz z nami 
legendarny stadion piłkarski AC Milan i Inter Mediolan 
– San Siro. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem, przejazd 
przez Czechy i Austrię w kierunku Włoch. Postój na ko-
lację przed granicą.
2 DZIEŃ Przyjazd do VICENZY znajdującej się na liście 
UNESCO. 
Spacer od Placu dei Signori, obok Bazyliki Palladiana, do 
Katedry Santa Maria Annunciata. Przejazd pociągiem 
ok. 40 min. do WERONY. Spacer po mieście, amfi teatr 
rzymski z zewnątrz, zwiedzanie domu i balkonu Julii. 
Przejazd do hotelu.
3 DZIEŃ Przejazd do MEDIOLANU. Zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem w języku polskim. 
Spacer obok kościoła Santa Maria delle Grazie i Kate-
dry Mediolańskiej, Opery La Scala, Placu i Kościoła św. 
Ambrożego, Muzeum i Zamku Sforzów, Corpi San   
(mury miejskie). Wizyta na stadionie AC Milan i Inter 
Mediolan – San Siro. Przejazd do hotelu.
4 DZIEŃ Przejazd do FLORENCJI. Zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem w języku polskim. 
Spacer po Piazza del Duomo obok baptysterium 
z Drzwiami Raju, wejście do katedry Santa Maria del 
Fiore. Kontynuacja spaceru obok wieży Gio  a, przez 
Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio, do Ponte 
Vecchio – Mostu Złotników. Przejazd do PIZY. Spacer 
po Campo dei Miracoli z Krzywą Wieżą. Przejazd do 
hotelu.
5 DZIEŃ Przejazd do starożytnego miasta Etrusków – 
VOLTERRY. Spacer od Piazza dei Priori, obok ratusza 
Palazzo dei Priori, Katedry di Santa Maria Assunta do 
baptysterium di San Giovanni. 
Przejazd do SIENY – miasta znajdującego się na liście 
UNESCO. Spacer od placu Duomo z Katedrą, Palazzo 
Pubblico, Torre del Mangia do placu Piazza del Campo. 
Przejazd do SAN MAURO MARE, zakwaterowanie 
w hotelu w porze kolacji.
6–9 DZIEŃ Pobyt na Riwierze Adriatyckiej w SAN 
MAURO MARE (okolice Cesena  co). W czasie pobytu 
program rekreacyjny, gry i zabawy na plaży, kąpiele 
w morzu pod opieką miejscowego ratownika, dysko-
teki – dla osób powyżej 16 r.ż., wizyta w Rimini, gry 
terenowe, quizy, a także wycieczki:
MIRABILANDIA – całodzienna zabawa w jednym 
z najsłynniejszych włoskich parków rozrywki
SAN MARINO – spacer po zabytkowym centrum z wi-
dokiem na wzgórze Monte Titano gdzie znajdują się 
słynne trzy wieże: Guiata, Cesta, Montale
10 DZIEŃ W godzinach porannych przejazd do WE-
NECJI. Rejs na plac św. Marka. Zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem w języku polskim. 
Zwiedzanie Bazyliki św. Marka (Uwaga! Wymagany 

odpowiedni strój: zakryte ramiona, długie spodnie/
spódnica). 
Spacer od Pałacu Dożów, obok Dzwonnicy św. Marka, 
Logge  y, Wieży Zegarowej, Siedziby Prokuratorów: 
Starej i Nowej, Skrzydła Napoleona, Biblioteki do Ponte 
Rialto. Czas na obiad we własnym zakresie. Wyjazd 
w kierunku Polski. Nocny przejazd przez Austrię i Cze-
chy. 
11 DZIEŃ Powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
Hotel Pascoli*** w miejscowości San Mauro Mare 
(okolice Cesena  co), ok. 300 m od plaży .
Pokoje: 3 i 4-osobowe z łazienkami i klimatyzacją. 
Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu – corne   , 
ciastka, sucharki, dżem, nutella, chleb, wędlina, ser, 
kawa, mleko, soki i woda, obiad 2-daniowy + deser + 
woda w dzbankach i kolacja 1-daniowa + deser + woda 
w dzbankach. 
Hotele tranzytowe: hotele 3*, pokoje 3, 4-osobowe 
z łazienkami.

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ważną legitymację szkolną
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki
• prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości baga-

żu głównego (zalecany rozmiar 65 × 40 × 25 cm) oraz 
jednej sztuki bagażu podręcznego.

TRANSPORT
Autokar docelowy jedzie na trasie Katowice – Włochy 
– Katowice.
Szczegółowe informacje na stronie 18.

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

OW1-1 09.07-19.07.2020 2340 PLN
OW1-2 23.07-02.08.2020 2340 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób 
wynoszącej 35, impreza może zostać przez orga-
nizatora odwołana bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynie-
nia. Organizator powiadamia o tym fakcie nie później 
niż 20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd autokarem,
• 5 noclegów na Riwierze Adriatyckiej z wyżywie-

niem 3 razy dziennie (śniadanie, obiad, kolacja)
• 3 noclegi tranzytowe we Włoszech z wyżywieniem 

2 razy dziennie (obiadokolacja, śniadanie)
• wyżywienie: świadczenia zaczynają się obiadoko-

lacją drugiego dnia imprezy a kończą śniadaniem 
dziesiątego dnia imprezy

• opieka kierownika-pilota i wychowawców
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 

NWS – 1000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż 
– 200 EUR, koszty rezygnacji

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY
0–180 PLN dopłata za wyjazd z poszczególnych miast 
Polski, patrz rozkład jazdy, str. 18
Płatne w autokarze:
120 EUR koszty wstępów, komunikacji miejskiej, 
wjazdy do miast, usługi przewodnickie, woda do po-
siłków i realizacja programu
10 EUR kaucja zwrotna za hotel

wiek 
uczestników:  12–18 lat

czas trwania:   11 dni 

transport: autokar

zwiedzanie i wypoczynek, park rozrywki 
Mirabilandia, stadion San Siro D
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Przeżyj niezwykłą przygodę w kraju pasty i pizzy! :) 
Obóz „Północ-Południe” to połączenie aktywnego 
zwiedzania z relaksem na plaży. Z nami odkryjesz naj-
ciekawsze włoskie miasta, zażyjesz kąpieli słonecznych 
i rozerwiesz się w legendarnym Parku Rozrywki Garda-
land. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy i Austrię 
w kierunku Włoch zgodnie z rozkładem jazdy. Postój na 
kolację przed granicą.
2 DZIEŃ W godzinach porannych przyjazd do WENECJI. 
Rejs na plac św. Marka. Zwiedzanie miasta z prze-
wodnikiem w języku polskim. Wejście do Bazyliki św. 
Marka (Uwaga! Wymagany odpowiedni strój: zakryte 
ramiona, długie spodnie/spódnica). 
Spacer od Pałacu Dożów, obok Dzwonnicy św. Marka, 
Logge  y, Wieży Zegarowej, Siedziby Prokuratorów: 
Starej i Nowej, Skrzydła Napoleona, Biblioteki do Ponte 
Rialto. Przejazd do hotelu.
3 DZIEŃ Przejazd do FLORENCJI. Zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem w języku polskim. Spacer po Piazza 
del Duomo obok baptysterium z Drzwiami Raju, wej-
ście do katedry Santa Maria del Fiore. Kontynuacja 
spaceru obok wieży Gio  a, przez Piazza della Signoria 
przy Palazzo Vecchio, do Ponte Vecchio – Mostu Złotni-
ków. Przejazd do hotelu.
4 DZIEŃ Przejazd do RZYMU. Zwiedzanie miasta z prze-
wodnikiem w języku polskim. Spacer od Koloseum do 
Kapitolu: przejście obok Łuku Konstantyna, Forum Ro-
manum, Łuku Septymiusza Severa, Placu Weneckiego 
z Ołtarzem Ojczyzny, Panteon, Fontanna di Trevi, na-
stępnie Schody Hiszpańskie. Przejazd do hotelu.
5 DZIEŃ Przejazd do MONTE CASSINO. Zwiedzanie 
klasztoru św. Benedykta i cmentarza żołnierzy pol-
skich. Przejazd w okolice Neapolu, zakwaterowanie 
w hotelu w porze obiadu.
5–8 DZIEŃ Pobyt w pobliżu Neapolu. W czasie pobytu 
program rekreacyjny, gry i zabawy na plaży, kąpiele 
w morzu pod opieką miejscowego ratownika, a także 
wycieczki: POMPEJE, Rejs na wyspę CAPRI (wjazd ko-
lejką, spacer po mieście i po ogrodach Augusta).
9 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, 
przejazd w kierunku Werony. Zwiedzanie WERONY. 
W programie: amfi teatr rzymski, z zewnątrz balkon 
i Dom Julii. Przejazd do hotelu.
10 DZIEŃ Przejazd do Parku Rozrywki Gardaland – ca-
łodzienna zabawa. Wyjazd w kierunku Polski. Nocny 
przejazd przez Austrię i Czechy. 
11 DZIEŃ Powrót do Polski zgodnie z rozkładem jazdy.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione. 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel Lo Scalzone 3* 
Hotel położony jest ok. 900 metrów od plaży w miej-
scowości Castel Volturno (45 km na zachód od 
Neapolu). Obiekt oferuje komfortowe pokoje wypo-
sażone w klimatyzację oraz telewizor z dostępem do 
kanałów telewizji satelitarnej oraz kanałów pay-per-
-view. WiFi i klimatyzacja w cenie. 
Pokoje: 3, 4-osobowe z oddzielnymi łóżkami, łazienką 
z kabiną prysznicową i suszarką do włosów. 
Wyżywienie: śniadanie w formie bufetu – corne   , 
ciastka, sucharki, dżem, nutella, chleb, wędlina, ser, 
kawa, mleko, soki i woda, obiad 2-daniowy + deser + 
woda w dzbankach i kolacja 1-daniowa + deser + woda 
w dzbankach. 
Hotele tranzytowe: hotele 3*, pokoje 2–4-osobowe 
z łazienkami.

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ważną legitymację szkolną
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki
• prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości baga-

żu głównego (zalecany rozmiar 65 × 40 × 25 cm) oraz 
jednej sztuki bagażu podręcznego.

TRANSPORT 
Autokar docelowy jedzie na trasie Katowice-Włochy-
-Katowice.
Szczegółówy rozkład na stronie: 18.

WŁOCHY PÓŁNOC POŁUDNIE
obóz turystyczno-wypoczynkowy 

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

OW2-1 02.07-12.07.2020 2290 PLN
OW2-2 09.07-19.07.2020 2290 PLN
OW2-3 16.07-26.07.2020 2290 PLN
OW2-4 23.07-02.08.2020 2290 PLN
OW2-5 30.07-09.08.2020 2290 PLN
OW2-6 06.08-16.08.2020 2290 PLN
OW2-7 13.08-23.08.2020 2290 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób 
wynoszącej 38, impreza może zostać przez orga-
nizatora odwołana bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynie-
nia. Organizator powiadamia o tym fakcie nie później 
niż 20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd autokarem
• 4 noclegi w okolicach Neapolu z wyżywieniem 

3 razy dziennie (śniadanie, obiad, kolacja)
• 4 noclegi tranzytowe we Włoszech z wyżywieniem 

2 razy dziennie (obiadokolacja, śniadanie)
• wyżywienie: świadczenia rozpoczynają się 

obiadokolacją drugiego dnia imprezy a kończą 
śniadaniem dziesiątego dnia imprezy

• opieka kierownika-pilota i wychowawców
• ubezpieczenie AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 

NWS – 1000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż 
– 200 EUR, koszty rezygnacji

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY
0–180 PLN dopłata za wyjazd z poszczególnych miast 
Polski, patrz rozkład jazdy, str. 18
Płatne w autokarze:
135 EUR koszty wstępów, komunikacji miejskiej, 
wjazdy do miast, usługi przewodnickie, woda do po-
siłków i realizacja programu
10 EUR kaucja zwrotna za hotel

#thebestof #londoncity #art #architecture

wiek 
uczestników: 12–18 lat

czas trwania:  11 dni 

transport: autokar

zwiedzanie i wypoczynek, park rozrywki 
Gardaland, Rzym, Capri  D
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ROZKŁAD JAZDY
na obozy turystyczno-wypoczynkowe

 

ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW 
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w uchylne fotele, WC, klimatyzację oraz DVD. 
Miejsca w autokarach są nienumerowane. Przed granicą przewidujemy postój na posiłek.
Zbiórka 30 minut przed planowaną godziną odjazdu. 

OG1 – „SMAKI GRECJI”

OH1 – HISZPANIA I PERŁY EUROPY

OW1 – WŁOCHY PODRÓŻ MARZEŃ

OW2 – WŁOCHY PÓŁNOC-POŁUDNIE

OH2 – HISZPANIA I PARKI ROZRYWKI

O
G1

 –
 „S

M
AK

I G
RE

CJ
I”

Miejscowość Miejsce zbiórki Godzina odjazdu Orientacyjna 
godzina powrotu Dopłata 

Warszawa Dw. Zachodni PKS st. 11 10:00 16:30 50 PLN
Łódź Dworzec Łódź Widzew 12:30 14:30 50 PLN

Piotrków Trybunalski McDonald's przy obwodnicy, stacja Circle K (Kargał Las) 13:30 13:30 50 PLN
Częstochowa Parking przy McDonald's Al. Wojska Polskiego 263/271, (w kierunku Katowic), 

powrót na parking przy Drogowców 1 – po drugiej stronie trasy (w kierunku Warszawy) 15:15 11:45 50 PLN
Katowice Dw. PKS, ul. Piotra Skargi 16:45 10:15 0 PLN
Kraków Parking przy stadionie „Wisły”, ul. Reymonta 22 18:15 08:30 0 PLN
Gdańsk* 

*  Zorganizowany transport do autokaru docelowego (realizowane przy zgłoszeniu się min. 5 osób, różnymi środkami 
transportu – PKS, PKP, bus – zawsze pod opieką konwojenta)

Miejsce zbiórki, godzina odjazdu i środek transportu podane zostaną na tydzień przed wyjazdem na stronie internetowej

Uwaga: należy zabrać ważną legitymację szkolną

180 PLN
Bydgoszcz* 100 PLN

Lublin* 100 PLN
Poznań* 100 PLN

Wrocław* 50 PLN
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Miejscowość Miejsce zbiórki Godzina odjazdu Orientacyjna 
godzina powrotu Dopłata 

Warszawa Dw. Zachodni PKS st. 11 12:45 16:30 50 PLN
Łódź Dworzec Łódź Widzew 15:15 15:00 50 PLN

Piotrków Trybunalski McDonald's przy obwodnicy, stacja Circle K (Kargał Las) 16:15 14:00 50 PLN
Częstochowa parking przy McDonald's Al. Wojska Polskiego 263/271, (w kierunku Katowic), 

powrót na parking przy Drogowców 1 – po drugiej stronie trasy (w kierunku Warszawy) 18:00 12:30 50 PLN
Katowice Dw. PKS, ul. Piotra Skargi 1 19:30 11:00 0 PLN
Gdańsk* 

*  Zorganizowany transport do autokaru docelowego (realizowane przy zgłoszeniu się min. 5 osób, różnymi środkami 
transportu – PKS, PKP, bus – zawsze pod opieką konwojenta)

Miejsce zbiórki, godzina odjazdu i środek transportu podane zostaną na tydzień przed wyjazdem na stronie 
internetowej

Uwaga: należy zabrać ważną legitymację szkolną

180 PLN
Bydgoszcz* 100 PLN

Lublin* 100 PLN
Poznań* 100 PLN
Kraków* 50 PLN

Wrocław* 50 PLN
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Miejscowość Miejsce zbiórki Godzina odjazdu Orientacyjna 
godzina powrotu Dopłata 

Warszawa Dw. Zachodni PKS st. 11 11:15 16:45 50 PLN
Łódź Dworzec Łódź Widzew 13:30 14:30 50 PLN

Wrocław Parking wzdłuż ul. Ślężnej (róg ul. Kamiennej przy Wzgórzu Andersa) 17:00 11:00 0 PLN
Gdańsk* 

*  Zorganizowany transport do autokaru docelowego (realizowane przy zgłoszeniu się min. 5 osób, różnymi środkami 
transportu – PKS, PKP, bus – zawsze pod opieką konwojenta)

Miejsce zbiórki, godzina odjazdu i środek transportu podane zostaną na tydzień przed wyjazdem na stronie internetowej

Uwaga: należy zabrać ważną legitymację szkolną

180 PLN
Bydgoszcz* 100 PLN

Lublin* 100 PLN
Poznań* 100 PLN
Kraków* 50 PLN

Katowice* 50 PLN



OBOZY JĘZYKOWE
Stworzone zostały z myślą o starszej i młodszej młodzieży, która chce w czasie wakacji połączyć 
przyjemne z pożytecznym! Bogaty program zwiedzania przeplatany jest elementami nauki języka 
angielskiego w formie gier i zabaw w terenie. To idealny wybór dla każdego, kto chce zwiedzić atrakcyjne 
miejsca i w naturalny sposób rozwinąć swoje umiejętności językowe. 

Co je charakteryzuje?

→ nauka języka angielskiego w przyjaznej formie: wiemy jak trudno jest przełamać barierę mówienia 
w języku obcym, dlatego przede wszystkim stawiamy na komunikację. Uczestnicy obozów realizują 
ciekawe zadania językowe w trakcie codziennego zwiedzania. Dodatkowo, w niektórych programach 
spędzają czas z na  ve speakerami lub uczestniczą w lekcjach muzealnych bądź spacerach tematycznych 
z przewodnikami anglojęzycznymi. Na wybranych obozach proponujemy zajęcia w klasach. Każdy obóz 
jest inny, ale wszystkie kładą nacisk na poszerzenie znajomości słownictwa i swobodę wypowiadania się 
po angielsku. Pomagają w tym dodatkowe materiały edukacyjne takie jak zeszyty ćwiczeń, podręczniki 
lub karty pracy (każdy obóz pracuje na innych materiałach, zazwyczaj na jednym z wymienionych)

→ możliwość poznania innych kultur: większość obozów oparta jest o zakwaterowanie u lokalnych 
rodzin. Dobierane są one przez naszych sprawdzonych kontrahentów, z którymi współpracujemy 
również w czasie roku szkolnego. Rodziny są zróżnicowane kulturowo i etnicznie, otwarte na goszczenie 
młodzieży. Obozy od międzynarodowych Kursów Comfort odróżnia to, że uczestnicy realizują program 
i zajęcia językowe w terenie ze swoimi rówieśnikami z Polski (wyjątkami są tu Malta JM1 – w szkole 
zajęcia odbywają się w grupach międzynarodowych oraz Kurs językowy w Londynie JAL – na wybranych 
turnusach uczestnikami mogą być obywatele innych krajów – szczegółowe informacje w biurach 
sprzedaży ATAS)

→ niezapomniane wspomnienia: nasza kadra dba o to, żeby wspólnie spędzony czas na długo 
zapadł uczestnikom w pamięci. Przyjazna i serdeczna atmosfera ułatwia integrowanie się grupy 
i utrudnia rozstanie w dniu zakończenia obozu. Kierownicy wyjeżdżają z nami od lat, specjalizują się 
w obsługiwanych przez siebie kierunkach, dzięki czemu potrafi ą zarazić młodzież pasją i miłością do 
odwiedzanych miejsc

→ starannie dobrana kadra: na każdym obozie zatrudniamy kadrę zgodnie z wymogami Kuratorium 
Oświaty. Są to pilot – kierownik oraz wychowawcy w liczbie adekwatnej do wielkości grupy 
(1 wychowawca na 20 uczestników)

→ zgłoszenie do kuratorium: wszystkie nasze obozy zgłaszane są do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. 
Numer zgłoszenia podajemy zawsze w komunikacie wyjazdowym umieszczanym na www.atas.pl, na 
7 dni przed wyjazdem. Zgłoszenie można również sprawdzić samodzielnie na stronie h  ps://wypoczynek.
men.gov.pl, podając termin wyjazdu, miejsce pobytu oraz ATAS Sp. z o.o. jako organizatora

→ telefon alarmowy: +48 606 121 732

W terminie od 27.06 do 29.08.2020 pracownicy ATAS służą pomocą w sytuacjach awaryjnych oraz 
związanych z przejazdami naszych Klientów

Uwaga: Pod tym telefonem nie są udzielane informacje o ofercie oraz realizacji programu. W celu 
uzyskania informacji o ofercie prosimy o telefon do biur ATAS, pon.–pt. w godzinach 09.00–17.00
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Uczestnicy obozu będą mieli okazję rozwinąć swoje 
miękkie umiejętności poprzez niekonwencjonalne, pro-
wadzone w języku angielskim warsztaty. Kreatywność, 
twórcze projektowanie, umiejętność rozwiązywania 
problemów, nowy i coraz popularniejszy nurt mind-
fulness czy efektywna komunikacja to tylko niektóre 
z nich, które z pewnością przydadzą się w życiu teraz 
jak i w przyszłości. Wartość dodaną stanowią zajęcia ję-
zykowe. Proponujemy również gry, zabawy i wycieczki, 
podczas których będą towarzyszyć uczestnikom na  ve 
speakerzy oraz kadra polska. 

PROGRAM
Program językowy składa się z dwóch elementów:
• 6 godzin zegarowych zajęć językowych o różnej 

tematyce- konwersacje, doskonalenie gramatyki, 
słownictwa i pisowni (lekcje prowadzone w języku 
angielskim)

• 8 godzin zegarowych praktycznych zajęć kształtu-
jących umiejętności społeczne i interpersonalne 
(warsztaty prowadzone w języku angielskim)

ZAJĘCIA W TERENIE I AKTYWNY 
WYPOCZYNEK
Oprócz opisanych warsztatów, plażowania i kąpieli 
w morzu na uczestników czekają wycieczki do: Parku 
Wodnego Jan, Latarni Morskiej w Darłowie oraz do 
portu morskiego. 

Zajęcia językowe i wycieczki krajoznawcze będą prze-
platane zajęciami sportowymi takimi jak siatkówka, 
koszykówka, badminton, piłka nożna.

Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu przynajmniej podstawo-
wym. 

WAŻNE INFORMACJE
Osoby korzystające z transportu zorganizowanego 
muszą posiadać ze sobą legitymację szkolną. 
Uczestników z dojazdem własnym prosimy o przybycie 
do ośrodka około godziny 17:00. 
Adres ośrodka: OW „Diuna” ul. Słowiańska 16, 76-153 
Darłówko (Darłówko Wschodnie).

Odbiór uczestników z dojazdem własnym NAJPÓŹ-
NIEJ do godziny 11.00. 
Uwaga – obowiązkowy odbiór dzieci przez rodziców 
lub osoby pisemnie upoważnione.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy Diuna położony jest 100 m 
od morza na rozłożystym, ogrodzonym terenie pośród 
sosnowego lasu wydmowego, przy głównym trakcie 
spacerowym. Pozwala to na nieograniczone korzysta-
nie z plaży i atrakcji w centrum miasta. 
Zakwaterowanie w budynku hotelowym.
Pokoje: wieloosobowe (2–5 osób) z pełnym węzłem 
sanitarnym oraz typu studio (3+3 lub 2+4) ze wspólną 
łazienką.
Na terenie ośrodka znajduje się kompleks boisk 
sportowych, plac zabaw, sala dyskotekowa, sala mul-
 medialna, sale do oraz pracownie do prowadzenia 

zajęć dydaktycznych.
Wyżywienie: 3 × dziennie (śniadanie, obiad + podwie-
czorek, kolacja) + suchy prowiant na drogę powrotną.

TRANSPORT
Przejazd autokarem na trasie Warszawa – Łódź – Po-
znań – Bydgoszcz – Darłówko
Pozostałe trasy (północna i południowa) realizowane 
są PKS, PKP lub busem przy minimim 5 osobach.
Wyjazd z miast z trasy północnej i południowej do 
potwierdzenia 7 dni przed wyjazdem.
Transport realizujemy pod opieką wychowawcy lub 
konwojenta. Na zbiórkę zapraszamy na 30 minut przed 
planowaną godziną odjazdu. 

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót* Dopłata

Trasa południowa: Wyjazd realizowany przy minimum 5 osobach – mia-
sto i godzina wyjazdu oraz środek transportu do potwierdzenia na 7 dni 
przed wyjazdem. Istnieje możliwość dowozu uczestników do głównego 
autokaru różnymi środkami transportu (PKS, PKP, bus). Uwaga: Należy 
zabrać legitymację szkolną.

Kraków
Zorganizowany transport do autokaru docelowe-
go (realizowane przy zgłoszeniu się min. 5 osób, 
różnymi środkami transportu – PKS, PKP, bus pod 
opieką konwojenta). Miejsce zbiórki, godzina 
odjazdu, środek transportu podane zostaną na 
7 dni przed wyjazdem na stronie internetowej 
oraz w komunikacie wyjazdowym na stronie 
www.atas.pl)

260 PLN

Katowice 260 PLN

Wrocław 260 PLN

Trasa centralna: wyjazd potwierdzony – przejazd autokarowy

Warszawa Dw. Zachodni PKS, st. 11 04:45 21:00 240 PLN

Łódź Dworzec Autobusowy Północny, 
ul. Smugowa 30/32 07:00 19:15 220 PLN

Poznań Dw. Autobusowy PKS 
przy CH Avenida, ul. S. Matyi 2 10:00 16:30 200 PLN

Bydgoszcz Parking pod Halą Łuczniczka, 
ul. Toruńska 59 12:45 14:00 180 PLN

Trasa północna: Wyjazd realizowany przy minimum 5 osobach – miasto 
i godzina wyjazdu oraz środek transportu do potwierdzenia na 7 dni przed 
wyjazdem. Istnieje możliwość dowozu uczestników do głównego auto-
karu różnymi środkami transportu (PKS, PKP, bus). Uwaga: Należy zabrać 
legitymację szkolną.

Gdańsk

Zorganizowany transport do autokaru docelowe-
go (realizowane przy zgłoszeniu się min. 5 osób, 
różnymi środkami transportu – PKS, PKP, bus pod 
opieką konwojenta). Miejsce zbiórki, godzina 
odjazdu, środek transportu podane zostaną na 
7 dni przed wyjazdem na stronie internetowej 
oraz w komunikacie wyjazdowym na stronie 
www.atas.pl)

160 PLN

DARŁÓWKO
ZABAWA, NOWE UMIEJĘTNOŚCI 
letnia szkoła języka angielskiego z na  ve speakerami 

wiek 
uczestników:  8–14, 11–17 lat

czas trwania:  8 dni 

transport: autokar / własny

zajęcia językowe i warsztaty kompetencji

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

 

symbol termin
wiek 

uczestników

JPD-1 09.07–16.07.2020 1690 PLN 8–14 lat 

JPD-2 17.07–24.07.2020 1690 PLN 11–17 lat 

JPD-3 25.07–01.08.2020 1690 PLN 11–17 lat

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszą-
cej 35 osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Or-
ganizator powiadamia o tym fakcie nie później niż 
20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 7 noclegów w Ośrodku Wypoczynkowym Diuna
• wyżywienie 3 × dziennie plus suchy prowiant na 

drogę powrotną; świadczenia rozpoczynają się 
kolacją w dniu przyjazdu, kończą się śniadaniem 
i suchym prowiantem na drogę powrotną

• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• profesjonalnie zaaranżowane dyskoteki
• opieka ratownika, kadry pedagogicznej w tym 

dwóch na  ve speakerów oraz opieka medyczna 
– pielęgniarka w ośrodku i lekarz dochodzący

• ubezpieczenie AXA: NNW (5000 PLN), KR+CP
• lekcje nauki języka angielskiego w formie zajęć 

w salach (6 godzin zegarowych)
• warsztaty doskonalące umiejętności społeczne 

i interpersonalne prowadzone w języku angielskim 
(8 godzin zegarowych)

• materiały dydaktyczne do nauki
• koszulka obozowa
• bogaty program zajęć sportowo-rekreacyjnych
• wycieczki do Parku Wodnego Jan i do Latarni Mor-

skiej w Darłowie
• dyplom potwierdzający udział w Letniej Szkole 

Umiejętności

FAKULTATYWNIE
180 PLN – warsztaty tenisa ziemnego z elemen-
tami języka angielskiego – 5 pełnych godzin zajęć 
z instruktorem Szkoły Tenisa KAMSPORT obejmują-
cych: doskonalenie gry w tenisa ziemnego na korcie 
(kort na terenie ośrodka), zajęcia ogólnorozwojowe 
oraz zajęcia teoretyczne. Uczestnicy powinni posia-
dać własne rakiety (istnieje możliwość wypożyczenia 
rakiety na miejscu: 20 PLN/turnus). 
Zajęcia są realizowane w ciągu 3 do 6 dni pobytu, 
w zależności od warunków pogodowych. Warsztaty 
realizowane przy minimum 5 osobach.

DODATKOWE OPŁATY
140 PLN – dieta bezglutenowa.

#angielski #morze #mindfulness #teambuilding
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JASTRZĘBIA GÓRA
letnia szkoła języka angielskiego z na  ve speakerami

#nativespeakers #angielski #jastrzebiagora #morze #baltyk

Wakacje nad Bałtykiem z ATAS to gwarancja najlep-
szej zabawy!
W obozowym planie dnia słowo nuda nie istnieje, 
a każdy dzień daje mnóstwo powodów do uśmiechu. 
Zajęcia sportowe, gry, warsztaty i inne atrakcje uzu-
pełnia obecność na  ve speakerów. Pod ich czujnym 
i troskliwym okiem wspólne zadania językowe i kon-
wersacje stają się czystą przyjemnością, a nie przykrym 
obowiązkiem. 

PROGRAM JĘZYKOWY
Program językowy na obozie JPJ składa się z dwóch 
elementów:
• lekcji teoretycznych, każda lekcja trwa 45 minut
• zajęć w terenie

ZAJĘCIA JĘZYKOWE
• Lekcje w klasach: 20
• Zajęcia w terenie: 30
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH:
W czasie obozu na  ve speakerzy poprowadzą lekcje 
w klasach z naciskiem na konwersacje, ale nie zabraknie 
także doskonalenia gramatyki, słownictwa i pisowni. 
Podział na grupy nastąpi na podstawie testu kwalifi -
kacyjnego. Zajęcia językowe odbywają się w dwóch 
blokach – rano i po południu (2 × 1,5 h). 
Zajęcia językowe dla najmłodszych uczestników 
mogą być prowadzone naprzemiennie przez lektora 
polskiego i na  ve speakera (w zależności od poziomu 
zaawansowania dzieci).
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE:
Praktyczne ćwiczenia prowadzone są przez na  ve 
speakerów. Proponujemy quizy i zabawy, ale też anga-
żujemy młodych ludzi w przygotowanie i realizowanie 
gimnastyki, gier miejskich i innych aktywności przy wy-
korzystaniu ich indywidualnych zdolności. Możliwość 
zaprezentowania swoich umiejętności po angielsku 
jest dla nastolatków wielkim przeżyciem. Dzięki war-
sztatom językowym w terenie młodzież zyska większą 
płynność mówienia i rozumienia angielskiego w zakre-
sie różnej tematyki. 

Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu przynajmniej podstawo-
wym. 

STAWIAMY NA AKTYWNY 
WYPOCZYNEK
W części pozalekcyjnej uczestnicy będą mogli ko-
rzystać z uroków pobytu nad Morzem Bałtyckim. 
Planujemy plażowanie, kąpiele w morzu, rozgrywki 
siatkówki i inne zajęcia sportowe. Dla chętnych nasi 
wychowawcy przeprowadzą warsztaty modowe, 
przyrodnicze, survivalowe, podstaw fotografi i, pro-
mowania zdrowego stylu życia, zajęcia dotyczące 
bezpiecznego korzystania z portali społecznościo-
wych, a także wiele innych. Będzie również BUBBLE 
FOOTBALL (odmiana piłki nożnej, w której zawodnicy 
grają w specjalnych kulach wypełnionych powietrzem) 
i LASEROWY PAINTBALL. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy Diuna położony jest 300 m 
od morza na bezpiecznym i ogrodzonym terenie 
w zachodniej części Jastrzębiej Góry. Śródmiejska 
promenada ze swymi restauracjami, kawiarniami 
i sklepikami oddalona jest o kilka minut spacerem. 
Pokoje: wieloosobowe (2–5 osób) z węzłem sanitar-
nym i typu studio (3+3 lub 2+4) ze wspólną łazienką. 
Dodatkowo w obiekcie znajdują się: sala dyskoteko-
wa, stoły do ping-ponga, piłkarzyki oraz pracownie do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, a także boisko wie-
lofunkcyjne (do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej i do 
tenisa) oraz siłownia zewnętrzna.
Wyżywienie: 3 × dziennie (śniadanie, obiad + podwie-
czorek, kolacja) + suchy prowiant na drogę powrotną.

WAŻNE INFORMACJE
• Osoby korzystające z transportu zorganizowanego 

muszą posiadać ze sobą legitymację szkolną. 
• Uczestników z dojazdem własnym prosimy o przy-

bycie do ośrodka około godziny 15:00
Adres ośrodka: OW „Diuna”, ul. Polna 1, 84-104 Jastrzę-
bia Góra.
Odbiór uczestników z dojazdem własnym NAJPÓŹ-
NIEJ do godziny 10.00. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione.

TRANSPORT
Przejazd autokarem na trasie Warszawa – Łódź – Po-
znań – Bydgoszcz – Jastrzębia Góra. 
Transport pod opieką wychowawcy lub konwojenta. 
Zbiórka na 30 minut przed planowaną godziną odjazdu. 
Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót* Dopłata

Trasa południowa – dotyczy turnusów JPJ-1 i JPJ-3
Wyjazd realizowany przy minimum 5 osobach – miasto i godzina wyjazdu 
oraz środek transportu do potwierdzenia na 7 dni przed wyjazdem. Istnieje 
możliwość dowozu uczestników do głównego autokaru różnymi środkami 
transportu (PKS, PKP, bus). Uwaga: Należy zabrać legitymację szkolną.

Kraków
Zorganizowany transport do autokaru docelowe-
go (realizowane przy zgłoszeniu się min. 5 osób, 
różnymi środkami transportu – PKS, PKP, bus 
pod opieką konwojenta). Miejsce zbiórki, godzina 
odjazdu, środek transportu podane zostaną na 7 
dni przed wyjazdem na stronie internetowej oraz 
w komunikacie wyjazdowym na stronie www.
atas.pl)

250 PLN

Katowice 250 PLN

Często-
chowa 220 PLN

Trasa centralna: wyjazd potwierdzony – przejazd autokarowy

Warszawa Dw. Zachodni PKS, st. 11 06:00 19:45 200 PLN

Łódź Dw. PKP Łódź Widzew, ul. Służbowa 8 
(parking przed budynkiem dworca) 08:00 17:45 200 PLN

Toruń Dw. PKP Toruń Miasto, 
Plac 18 Stycznia 4 11:00 14:45 180 PLN

Bydgoszcz Parking pod Halą Łuczniczka, 
ul. Toruńska 59 12:00 13:45 150 PLN

Trasa zachodnia – dotyczy turnusów JPJ-2 i JPJ-4
Wyjazd realizowany przy minimum 5 osobach – miasto i godzina wyjazdu 
oraz środek transportu do potwierdzenia na 7 dni przed wyjazdem. Istnieje 
możliwość dowozu uczestników do głównego autokaru różnymi środkami 
transportu (PKS, PKP, bus). Uwaga: Należy zabrać legitymację szkolną.

Wrocław Zorganizowany transport do autokaru docelowego 
(realizowane przy zgłoszeniu się min. 5 osób, różny-
mi środkami transportu – PKS, PKP, bus pod opieką 
konwojenta). Miejsce zbiórki, godzina odjazdu, 
środek transportu podane zostaną na 7 dni przed 
wyjazdem na stronie internetowej oraz w komuni-
kacie wyjazdowym na stronie www.atas.pl

250 PLN

Poznań 250 PLN

Gniezno 220 PLN

wiek 
uczestników: 11–17 lat

czas trwania:  12 dni 

transport: autokar / własny

zajęcia językowe w klasach i w terenie 
z na  ve speakerami 

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JPJ-1 12.07–23.07.2020 1790 PLN 
JPJ-2 24.07–04.08.2020 1790 PLN 
JPJ-3 05.08–16.08.2020 1790 PLN 
JPJ-4 17.08–28.08.2020 1790 PLN 

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszą-
cej 38 osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Or-
ganizator powiadamia o tym fakcie nie później niż 
20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 11 noclegów w Ośrodku Wypoczynkowym Diuna
• wyżywienie 3 × dziennie plus suchy prowiant na 

drogę powrotną, świadczenia rozpoczynają się 
obiadem w dniu przyjazdu, kończą się śniadaniem 
i suchym prowiantem na drogę powrotną

• bubble football i laserowy paintball 
• ognisko z pieczeniem kiełbasek
• profesjonalnie zaaranżowane dyskoteki
• opieka ratownika, kadry pedagogicznej oraz opie-

ka medyczna – pielęgniarka w ośrodku i lekarz 
dochodzący

• ubezpieczenie AXA: NNW 5000 PLN, KR+CP
• lekcje nauki języka angielskiego prowadzone przez 

na  ve speakerów w formie zajęć w salach i zajęcia 
w terenie – patrz „program językowy”

• materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego
• koszulka obozowa, dyplom potwierdzający udział 

w Letniej Szkole Języka Angielskiego ATAS

FAKULTATYWNIE
320 PLN – warsztaty tenisa ziemnego z elementami 
języka angielskiego: 9 pełnych godzin zajęć z in-
struktorem Szkoły Tenisa KAMSPORT obejmujących: 
doskonalenie gry w tenisa ziemnego na korcie (kort na 
terenie ośrodka), zajęcia ogólnorozwojowe oraz zaję-
cia teoretyczne. Uczestnicy powinni posiadać własne 
rakiety (istnieje możliwość wypożyczenia rakiety na 
miejscu: 20 PLN/turnus). 
Zajęcia są realizowane w ciągu 3 do 7 dni pobytu, 
w zależności od warunków pogodowych. Warsztaty 
realizowane przy minimum 5 osobach. 
100 PLN – warsztaty taneczne z elementami języka 
angielskiego – 8 godzin zajęć tanecznych z instrukto-
rem (każda po 60 minut), doskonalenie technik tańca. 
Warsztaty realizowane przy minimum 8 osobach.
75 PLN – wycieczka do Aquaparku – 2 godzinny 
pobyt w Aquaparku w Redzie (wycieczka realizowana 
przy zgłoszeniu się minimum 20 osób).
Uwaga: Zajęcia fakultatywne nie są realizowane 
kosztem zajęć językowych.

DODATKOWE OPŁATY
220 PLN – dieta bezglutenowa
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Odwiedź z nami słoneczną Maltę! Połącz naukę języka 
angielskiego w renomowanej szkole i w międzynarodo-
wym towarzystwie ze zwiedzaniem i relaksem na plaży. 
Dzięki naszej doświadczonej kadrze i zakwaterowaniu 
u rodzin poznasz różne oblicza tego wyspiarskiego pań-
stwa: kulturę, historię, język i codzienne życie. 

PROGRAM JĘZYKOWY 
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH:
Nauka języka odbywa się w renomowanej maltańskiej 
szkole językowej Link School of English, w grupach 
międzynarodowych. Zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifi kowaną kadrę lektorską. Szkoła posiada 
akredytację FELTOM (Federa  on of English Language 
Teaching Organisa  ons Malta). Ośrodek nauczania 
znajduje się w miejscowości 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, a także 
przeżycia niezapomnianej przygody. Każdy uczestnik 
otrzymuje zeszyt ćwiczeń w języku angielskim. Ćwicze-
nia rozwijają umiejętności komunikacyjne i gwarantują 
wspaniałą zabawę. Dodatkowo na dwóch wybranych 
wycieczkach oferujemy zwiedzanie z anglojęzycznym 
przewodnikiem.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawo-
wym.

PROGRAM „A”
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie, 
przelot z opiekunem na Maltę. Transfer do rodzin gosz-
czących, zakwaterowanie.
2 DZIEŃ PIASZCZYSTA PLAŻA – plażowanie i relaks na 
jednej z najładniejszych maltańskich plaż. Uwaga: Wy-
pożyczenie leżaka i parasola – ok. 12 EUR. Po powrocie 
spacer zapoznawczy po okolicy.
3 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Gra terenowa 
„treasure hunt”. Wieczorem: dyskoteka dla chętnych 
(koszt 12 EUR).
4 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. VALLETTA – 
zwiedzanie stolicy Malty z lokalnym przewodnikiem 
w języku angielskim. Dla chętnych wejście do Katedry 
św. Jana (koszt ok. 8 EUR). Wieczór integracyjny.
5 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. SLIEMA – jeden 
z głównych nadmorskich kurortów Malty, centrum 
handlowe i rozrywkowe wyspy.
6 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Warsztaty ję-
zykowe – dodatkowe zajęcia na wybrany temat. 
Zwiedzanie w języku angielskim z lokalnym przewod-
nikiem. MDINA – malownicze, średniowieczne miasto, 
dawna stolica Malty, współcześnie plan zdjęciowy 
wielu fi lmów. RABAT – zwiedzanie Kościoła Św. Pawła 
Wieczorem: gry i zabawy.
7 DZIEŃ COMINO – wycieczka na trzecią co do wielko-
ści wyspę położoną pomiędzy Maltą i Gozo. Plażowanie 
na „Błękitnej Lagunie”. Uwaga: Wypożyczenie leżaka 

i parasola – ok. 12 EUR.
8 DZIEŃ Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. 
Przylot do Polski wg rozkładu.

PROGRAM „B”
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie, 
przelot z opiekunem na Maltę. Transfer do rodzin gosz-
czących, zakwaterowanie. 
2 DZIEŃ PIASZCZYSTA PLAŻA – plażowanie i relaks na 
jednej z najładniejszych maltańskich plaż. Uwaga: Wy-
pożyczenie leżaka i parasola – ok. 12 EUR. Po powrocie 
spacer zapoznawczy po okolicy.
3 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Gra terenowa 
„treasure hunt”. Wieczorem: dyskoteka dla chętnych 
(koszt 12 EUR).
4 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. Warsztaty ję-
zykowe – dodatkowe zajęcia na wybrany temat. Po 
południu – plażowanie. MDINA – wieczorny wyjazd do 
dawnej stolicy Malty.
5 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. SLIEMA – jeden 
z głównych nadmorskich kurortów Malty, centrum 
handlowe i rozrywkowe wyspy. VALLETTA – spacer po 
stolicy Malty. Wieczorem: gry i zabawy.
6 DZIEŃ Zajęcia językowe w klasach. TRZY MIASTA: 
Vi  oriosa, Cospicua i Senglea, zwiedzanie z języku 
angielskim z lokalnym przewodnikiem. Wieczorem: 
integracja na plaży.
7 DZIEŃ GOZO – zwiedzanie w języku angielskim 
z lokalnym przewodnikiem: zwiedzanie Victorii – sto-
licy Gozo, relaks w Xlendi Bay. Uwaga: Wypożyczenie 
leżaka i parasola – ok. 12 EUR. Wieczorem: spacer 
i plażowanie.
8 DZIEŃ Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. 
Przylot do Polski wg rozkładu.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy zakwaterowani są u rodzin maltańskich, 
głównie w miejscowościach Swieqi i Pembroke, w odle-
głości 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 obozowej, może także gościć młodzież z innych 
krajów. 
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują na-
stępujące posiłki:
śniadanie: płatki z mlekiem, tosty z dżemem, herbata 
lub kawa
lunch: kanapka, owoc, woda (lunch wydawany jest 
w formie suchego prowiantu)
obiadokolacja: jednodaniowy ciepły posiłek, woda

MALTA
obóz językowy

wiek 
uczestników:  12–18 lat

czas trwania:  8 dni

transport: samolot

zajęcia językowe w szkole i w terenie

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN
JM1-1 27.06–04.07.2020 A 2440 PLN
JM1-2 04.07–11.07.2020 B 2540 PLN
JM1-3 11.07–18.07.2020 A 2490 PLN
JM1-4 18.07–25.07.2020 B 2540 PLN
JM1-5 25.07–01.08.2020 A 2490 PLN
JM1-6 01.08–08.08.2020 B 2540 PLN
JM1-7 08.08–15.08.2020 A 2490 PLN
JM1-8 15.08–22.08.2020 B 2490 PLN 
JM1-9 22.08–29.08.2020 A 2440 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób – 30, 
impreza może zostać przez organizatora odwoła-
na bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator 
powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed 
datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE 
• przelot liniami Air Malta na trasie Warszawa-Mal-

ta-Warszawa, bagaż rejestrowany 20 kg, bagaż 
podręczny 7 kg

• zakwaterowanie u rodzin maltańskich: 7 noclegów
• wyżywienie: 3x dziennie (śniadanie, suchy pro-

wiant, obiadokolacja)
• ćwiczenia językowe w terenie + zeszyt ćwiczeń 

w języku angielskim
• opieka kierownika – pilota i wychowawców
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 

NWS – 1000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż 
– 200 EUR, koszty rezygnacji

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWA OPŁATA 190 EUR 
płatna na Malcie, zawiera:
• 16 lekcji języka angielskiego (każda trwa 45 minut), 

test kwalifi kacyjny, materiały do nauki, certyfi kat 
ukończenia kursu

• transfery lotniskowe na Malcie
• koszt wstępów i realizacji programu zwiedzania 

WAŻNE INFORMACJE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia 

granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ważną legitymację szkolną
• koszt wypożyczenia leżaka i parasola: łącznie ok. 

24 EUR (zalecane ze względu na duże nasłonecz-
nienie i wysokie temperatury)

• koszt wstępu do Katedry św. Jana w Valle  cie: ok. 
8 EUR (dla chętnych, program „A”)

• koszt wstępu na dyskotekę: 12 EUR (dla chętnych)
• zalecamy zabranie kremu z wysokim fi ltrem oraz 

nakrycia głowy
• pamiętaj aby zabrać adapter do kontaktów elek-

trycznych (taki jak w UK)
• dopłata za specjalną dietę (wegetariańska, bezglu-

tenowa i inne – 200 PLN

#lovevalletta #englishinmalta #kinnierules
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MALTA NA BIS
obóz językowy

#lovevalletta #englishinmalta #kinnierules

Poleć z nami na Maltę z Katowic! Połącz naukę języka 
angielskiego w renomowanej szkole ze zwiedzaniem 
i relaksem na plaży. Po tygodniowym pobycie to ma-
leńkie wyspiarskie Państwo nie będzie miało przed 
Tobą tajemnic. Poza zwiedzaniem słynnych maltań-
skich miejsc zapraszamy Cię na wspaniałą zabawę 
w Popeye Village, znanym parku rozrywki.

PROGRAM JĘZYKOWY 
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH:
Nauka języka odbywa się w renomowanej mal-
tańskiej szkole językowej Link School of English, 
w grupach polskich. Zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifi kowaną kadrę lektorską. Szkoła posiada 
akredytację FELTOM (Federa  on of English Language 
Teaching Organisa  ons Malta). Ośrodek nauczania 
znajduje się w miejscowości 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, a także 
przeżycia niezapomnianej przygody. Każdy uczestnik 
otrzymuje zeszyt ćwiczeń w języku angielskim. Ćwicze-
nia rozwijają umiejętności komunikacyjne i gwarantują 
wspaniałą zabawę. Dodatkowo na dwóch wybranych 
wycieczkach oferujemy zwiedzanie z anglojęzycznym 
przewodnikiem.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawo-
wym.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku Katowice – Pyrzowice, 
przelot z opiekunem na Maltę. Transfer do rodzin 
goszczących, zakwaterowanie, spacer zapoznawczy po 
okolicy.
2 DZIEŃ PIASZCZYSTA PLAŻA – plażowanie i relaks 
na jednej z najładniejszych maltańskich plaż. Uwaga: 
Wypożyczenie leżaka i parasola – ok. 12 EUR. Zajęcia 
językowe w klasach.
3 DZIEŃ VALLETTA – zwiedzanie stolicy Malty z lokal-
nym przewodnikiem w języku angielskim. Dla chętnych 
wejście do Katedry św. Jana (koszt ok. 8 EUR). Zajęcia 
językowe w klasach.
4 DZIEŃ Gra terenowa „treasure hunt”. Zajęcia języko-
we w klasach. Wieczór integracyjny.
5 DZIEŃ COMINO – wycieczka na trzecią co do wielko-
ści wyspę położoną pomiędzy Maltą i Gozo. Plażowanie 
na „Błękitnej Lagunie”. Uwaga: Wypożyczenie leżaka 
i parasola – ok. 12 EUR.
6 DZIEŃ POPEYE VILLAGE I MOSTA – Zwiedzanie 
wspaniałej Rotundy pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Mosta. Odwiedziny i cało-
dzienna zabawa w „Popeye Village” – Parku Rozrywki 
umieszczonym w scenografi i powstałej na potrzeby 
fi lmu „Popeye” z roku 1980. 
7 DZIEŃ SLIEMA – jeden z głównych nadmorskich ku-
rortów Malty, centrum handlowe i rozrywkowe wyspy. 
Zajęcia językowe w klasach. Wieczorem: dyskoteka dla 

chętnych (koszt 12 EUR)
8 DZIEŃ Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, wylot. 
Przylot do Polski wg rozkładu.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy zakwaterowani są u rodzin maltańskich, 
głównie w miejscowościach Swieqi i Pembroke, w odle-
głości 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 obozowej, może także gościć młodzież z innych 
krajów. 
Wyżywienie: miejscu zakwaterowania uczestnicy 
otrzymują następujące posiłki: 
śniadanie – płatki z mlekiem, tosty z dżemem, herbata 
lub kawa
lunch – kanapka, owoc, woda (lunch wydawany jest 
w formie suchego prowiantu)
obiadokolacja – jednodaniowy ciepły posiłek, woda.

INFORMACJE O PRZELOCIE
przelot samolotem rejsowym WIZZAIR

SZCZEGÓŁY LOTU

KATOWICE PYRZOWICE – MALTA
Zbiórka na 2.5h przed wylotem w hali odlotów.

 Bagaż główny maks. 20 kg + podręczny maks. 10 kg

Wylot z Katowic,
 nr lotu W6 1163 godz. 06:00

Przylot na Maltę
 godz. 08:35

MALTA – KATOWICE PYRZOWICE

Wylot z Malty,
 nr lotu W6 1164 godz. 09:05

Przylot do Katowic
 godz. 11:45

WAŻNE INFORMACJE
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ważną legitymację szkolną
• koszt wypożyczenia leżaka i parasola: łącznie ok. 

24 EUR (zalecane ze względu na duże nasłonecznie-
nie i wysokie temperatury)

• koszt wstępu do Katedry św. Jana w Valletcie: ok. 
8 EUR (dla chętnych)

• koszt wstępu na dyskotekę: 12 EUR (dla chętnych)
• zalecamy zabranie kremu z wysokim fi ltrem oraz 

nakrycia głowy
• pamiętaj aby zabrać adapter do kontaktów elek-

trycznych (taki jak w UK)
• dopłata za specjalną dietę uczestnika (wegetariań-

ska, bezglutenowa i inne – informacja u sprzedawcy) 
– 200 PLN

wiek 
uczestników: 12–18 lat

czas trwania:  8 dni 

transport: samolot z Katowic NOWOŚĆ 

zajęcia językowe w szkole i terenie

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

JM2-1 07.07–14.07.2020 2550 PLN
JM2-2 14.07–21.07.2020 2550 PLN
JM2-4  21.07–28.07.2020 2590 PLN
JM2-3 04.08–11.08.2020 2550 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób – 15, 
impreza może zostać przez organizatora odwoła-
na bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator 
powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed 
datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE 
• - przelot liniami Wizzair na trasie Katowice – Malta 

– Katowice
•  bagaż rejestrowany 20 kg, bagaż podręczny 10 kg
• zakwaterowanie u rodzin maltańskich: 7 noclegów
• wyżywienie: 3x dziennie (śniadanie, suchy pro-

wiant, obiadokolacja)
• ćwiczenia językowe w terenie + zeszyt ćwiczeń 

w języku angielskim
• opieka kierownika – pilota i wychowawców
• ubezpieczenie AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 

NWS – 1000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż 
– 200 EUR, koszty rezygnacji

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWA OPŁATA 190 EUR
płatna na Malcie, zawiera:
• 16 lekcji języka angielskiego, każda lekcja trwa 

45 minut
• test kwalifi kacyjny
• materiały do nauki
• certyfi kat ukończenia kursu
• transfer lotniskowe na Malcie (w dniu przylotu 

i wylotu)
• koszt wstępów i realizacji programu zwiedzania
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Spędź wakacje w Edynburgu – stolicy Szkocji o fascy-
nującej przeszłości. Odkryj sekrety Starego Miasta, 
poznaj historie oraz legendy z pogranicza magii i rze-
czywistości. Odwiedź tajemnicze zamki i klimatyczne 
miasteczka, dowiedz się, gdzie J.K. Rowling stworzyła 
postać Harry’ego Po  era i gdzie urodził się autor Sher-
locka Holmesa. Podziwiaj przyrodę – morze, jeziora, 
góry, doliny i krajobrazy, które zainspirowały twórców 
„Meridy Walecznej”. Niech Szkocja, która zachwyciła 
wielu, skradnie także Twoje serce! 

PROGRAM JĘZYKOWY 
W program zwiedzania wplecione są elementy języ-
kowe skupiające uwagę uczestników na rozumieniu 
ze słuchu. Kontakt z przewodnikiem w zamku Alnwick, 
pracownikiem Swanston Farm gdzie odbędzie się lekcja 
przyrodnicza, przewodnikiem anglojęzycznym w Edyn-
burgu i audioprzewodnikiem w autobusie hop-on 
hop-off  pozwolą na poszerzenie słownictwa i zapo-
znania się z różnymi akcentami. Wymagania językowe 
wobec uczestników: znajomość języka angielskiego 
w stopniu przynajmniej podstawowym. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka, przejazd przez Polskę i Niemcy w kie-
runku Holandii 
2 DZIEŃ AMSTERDAM – miasto mostów, kanałów i ro-
werów. Spacer: Plac Rembrandta, targ kwiatowy, Plac 
Dam. Nocna przeprawa promowa Amsterdam – New-
castle.
3 DZIEŃ Zamek Alnwick, w którym kręcono wiele zna-
nych fi lmów (m.in. Harry’ego Po  era i Robin Hooda). 
Przejazd wzdłuż malowniczego wybrzeża Northum-
berland do Edynburga. Przejazd autobusem hop-on 
hop-off  po najciekawszych zakątkach miasta. 
4 DZIEŃ Edynburg: ogrody Princes Street Gardens, 
Sco   Monument, główny trakt The Royal Mile: Hol-
lyroodhouse Palace, kościół Tron Kirk, zwiedzanie 
położonego na skale zamku w Edynburgu. Wspólna 
zabawa w Świecie Iluzji – Camera Obscura. Spacer 
z przewodnikiem anglojęzycznym śladami historii 
i Harry’ego Po  era. 
5 DZIEŃ Zwiedzanie pałacu Linlithgow – byłej rezy-
dencji królów Szkocji, The Kelpies – 30-metrowe rzeźby 
koni, zwiedzanie zamku S  rling. Rejs statkiem po jed-
nym z malowniczych jezior, zwanych w Szkocji „Loch”. 
6 DZIEŃ Panorama miasta z magicznego wzgórza Cal-
ton Hill. Queensferry – port z widokiem na imponujący 
most Forth Bridge, rybackie miasteczko Anstruther, 
St. Andrews – kolebka golfa. Spacer po Starym Mie-
ście, obok najstarszego szkockiego Uniwersytetu, 
zwiedzanie ruin średniowiecznego zamku i katedry 
St. Andrews. Edynburg: zwiedzanie Narodowego Mu-
zeum Szkocji.
7 DZIEŃ Spacer promenadą przy plaży Portobello, 
zwiedzanie średniowiecznego zamku Craigmillar. 
Przejazd w kierunku wzgórz Pentland Hills – lekcja 
przyrodnicza na farmie Swanston z tradycyjną wiejską 
zabudową, dziką szkocką przyrodą, słynnymi krowami 

„z grzywką”. Spacer po Dean Village – dzielnicy nazy-
wanej ukrytym skarbem Edynburga. 
8 DZIEŃ Wyjazd z Edynburga, zwiedzanie opactwa 
Melrose Abbey, spacer po miasteczku. Nocna prze-
prawa promowa Newcastle – Amsterdam.
9 DZIEŃ Przejazd w kierunku Polski. Uwaga! Powrót 
do Polski w niedzielę wieczorem lub nocą z niedzieli na 
poniedziałek w zależności od miasta.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie. 
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie w hostelu SYHA w centrum Edynbur-
ga.
Pokoje: 6-osobowe z łóżkami piętrowymi i łazienkami. 
Hostel oferuje bezpłatny dostęp do Wi-Fi w częściach 
wspólnych. 
Wyżywienie: W miejscu zakwaterowania uczestnicy 
otrzymują następujące posiłki: 
śniadania – płatki na mleku, tosty z dżemem, sok;
obiadokolacje–jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

TRANSPORT
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi 
w uchylne fotele, WC, klimatyzację, DVD. Miejsca w 
autokarach są nienumerowane. Przy niewielkiej licz-
bie uczestników z danego miasta istnieje możliwość 
dowózki busem. Sugerujemy zabranie ok. 5 EUR (bilon) 
na toalety w Niemczech. Zbiórka 30 min. przed plano-
waną godziną odjazdu.
Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót* Dopłata

Trasa północna
Istnieje możliwość dowozu uczestników busem do głównego autokaru. 
Wyjazd realizowany będzie przy minimum 5 osobach – informacja na 10 dni 
przed wyjazdem. Liczba miejsc na trasie północnej jest ograniczona.

Gdańsk

Zatoczka przy MAK Autoservice 
Arkadiusz Rudawski obok Stacji Paliw 
Orlen, Ul. Gen. Henryka Dąbrowskie-

go 4, 80-802 Gdańsk 

14:45 ok. 02:00 
04.08.20

200 
PLN

Bydgoszcz Parking przy hali „Łuczniczka”, 
ul. Toruńska 59 17:30 ok. 23:30 

03.08.20
200 
PLN

Trasa centralna
Wyjazd realizowany we wszystkich terminach.

Warszawa Dworzec Zachodni PKS, st. 11 14:00 ok. 02:30 
04.08.20 0 PLN

Łódź Dworzec Autobusowy Północny, 
ul. Smugowa 30/32 16:30 ok. 00:15 

04.08.20 0 PLN

Konin 
– okolice

Parking przy McDonald's, ul. Ogro-
dowa 31, Stare Miasto koło Konina 18:30 22:30 

03.08.20 0 PLN

Poznań Dworzec Autobusowy przy CH 
Avenida ul. S. Matyi 2 20:15 21:00 

03.08.20 0 PLN

Trasa południowa 
Istnieje możliwość dowozu uczestników busem do głównego autokaru. 
Wyjazd realizowany będzie przy minimum 5 osobach – informacje na 10 dni 
przed wyjazdem. Liczba miejsc na trasie południowej jest ograniczona. 

Kraków Parking przy stadionie „Wisły”, 
ul. Reymonta 22 10:45 ok. 05:00 

04.08.20
200 
PLN

Katowice Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 1 12:30 ok. 03:30 
04.08.20

200 
PLN

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty 
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ze sobą legitymację szkolną 
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 20 EUR na 

posiłek lub inne wydatki w Amsterdamie
• diety specjalne nie są dodatkowo płatne, ale muszą 

być zgłoszone najpóźniej 3 tygodnie przed wyjazdem 
• dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego 

o maks. wymiarach 65 cm × 40 cm × 25 cm oraz 
1 sztuki bagażu podręcznego. 

EDYNBURG I CUDA SZKOCJI
obóz językowy

wiek 
uczestników: 13–18 lat

czas trwania:  9 dni 

transport: autokar 

zakwaterowanie: hostel

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 10 00 PLN

JA7-1 26.07–03.08.2019* 2840 PLN
* Uwaga – powrót do niektórych miast w nocy z 03.08 na 04.08 zgod-
nie z rozkładem jazdy 

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszą-
cej 35 osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Or-
ganizator powiadamia o tym fakcie nie później niż 
20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd autokarem 
• zakwaterowanie: 5 noclegów w Edynburgu 
• wyżywienie: 2 × dziennie (2 śniadania i 2 obia-

dokolacje na promie, 5 śniadań i 5 obiadokolacji 
w hostelu) świadczenia rozpoczynają się obiado-
kolacją na promie 2. dnia (poniedziałek), kończą 
się śniadaniem na promie 9. dnia (niedziela)

• opieka kierownika – pilota i wychowawców
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 

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

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY
200 PLN dopłata za wyjazd z poszczególnych miast 
Polski – patrz rozkład jazdy
Płatne w Amsterdamie:
Koszt wstępów i realizacji programu oraz koszt prze-
prawy promowej (2 noclegi, kabiny wewnętrzne 
4-osobowe, łóżka piętrowe), wiek liczony jest wg 
roczników 
• 175 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2004
• 210 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2004 

i wcześniej

#scotland #nature #castles #legends
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LONDYN
obóz językowy

#thebestof #londoncity #art #architecture

Obóz dla osób, które chcą rozwinąć umiejętności ję-
zykowe i poznać główne atrakcje #Mustsee Londynu. 
Klasyka w najlepszym wydaniu! Zobacz miejsca znane 
z fi lmów i teledysków, światowej klasy muzea, królew-
skie parki i dzielnice w których bije serce miasta. 

PROGRAM JĘZYKOWY 
Uczestnicy obozu realizują praktyczne ćwiczenia 
w formie „project in English”, zdobywając informacje 
podczas zwiedzania oraz wykonując ciekawe zadania. 
Pozwala to przełamać barierę językową, a kontakt z ro-
dziną brytyjską i czynny udział w 3 lekcjach muzealnych 
prowadzonych przez anglojęzycznego przewodnika 
daje szansę osłuchania się z językiem i poszerzenia zna-
jomości słownictwa.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu przynajmniej podstawo-
wym. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny 
przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. 
Widok na Londyn ze wzgórza Greenwich, słynny park 
przez który przebiega Południk „0”, przejście obok Mu-
zeum Morskiego, klipra herbacianego Cu  y Sark. 
Przejazd komunikacją miejską do dzielnicy zakwatero-
wania. 
3 DZIEŃ LONDYN – Panorama miasta z London Eye, 
spacer obok Opactwa Westminster, Gmachów Parla-
mentu, Big Bena, 10 Downing Street. Spacer parkiem 
Św. Jakuba pod Pałac Buckingham. Muzeum Victorii 
i Alberta – lekcja muzealna w języku angielskim.
4 DZIEŃ LONDYN – Leadenhall Market – miejsce znane 
z fi lmów o Harrym Po  erze, Muzeum Londynu, spacer 
obok Katedry Św. Pawła, Tate Modern.
5 DZIEŃ LONDYN – Galeria Narodowa – lekcja muze-
alna w języku angielskim, Plac Trafalgar, Plac Leicester, 
spacer po Covent Garden, Soho i Chinatown, Picadilly 
Circus.
6 DZIEŃ LONDYN – przejazd przez dzielnice Knights-
bridge i South Kensington, do wyboru: Muzeum 
Historii Naturalnej lub Muzeum Nauki, przejście obok 
Royal Albert Hall, spacer obok fontanny księżnej Diany, 
Hyde Park, Łuk Marmurowy.
7 DZIEŃ LONDYN – Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussauds, spacer po Regent’s Park, Oxford 
Street, Muzeum Brytyjskie – lekcja muzealna w języku 
angielskim. 
8 DZIEŃ LONDYN – Teatr Szekspirowski The Globe 
z przewodnikiem anglojęzycznym, Millenium Bridge, 
rejs statkiem po Tamizie w kierunku Greenwich.
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych 
miast zgodnie z rozkładem jazdy. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie. 
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania 
zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Rodziny są 
sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partne-
ra z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach 
Londynu, u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kul-
turowo i etnicznie. 
Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2–5-osobo-
wych, możliwe łóżka piętrowe. 
Wyżywienie: w miejscu zakwaterowania uczestnicy 
otrzymują następujące posiłki: 
śniadanie – płatki na mleku, tosty z dżemem, sok;
lunch – kanapka, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch 
wydawany jest w formie suchego prowiantu);
obiadokolacja – jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty 
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ze sobą legitymację szkolną 
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki
• dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego 

o maks. wymiarach 65 cm × 40 cm × 25 cm oraz 
1 sztuki bagażu podręcznego. Przekroczenie limitu 
rozmiaru bagażu może wiązać się z koniecznością 
dopłaty w Londynie 10 GBP za dodatkowy transport 
do rodziny.

• w ramach obozu część uczestników przyjeżdża 
do Londynu autokarem, część przylatuje samolo-
tem. Grupy spotykają się 2 dnia i realizują program 
wspólnie aż do dnia 7. Uwaga! Uczestnicy lecący 
samolotem i jadący autokarem kwaterowani są 
osobno, zazwyczaj u innych rodzin.

TRANSPORT
Szczegółowy rozkład jazdy na stronie 36.

wiek 
uczestników: 11–16 lub 13–18 lat

czas trwania:  9 dni 

transport: autokar

zakwaterowanie: rodziny brytyjskie

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

JA1-A Turnus 1 27.06–05.07.2020 2090 PLN
JA1-A Turnus 2* 04.07–12.07.2020 2170 PLN*

JA1-A Turnus 3 11.07–19.07.2020 2170 PLN
JA1-A Turnus 4 18.07–26.07.2020 2170 PLN
JA1-A Turnus 5 25.07–02.08.2020 2170 PLN
JA1-A Turnus 6 01.08–09.08.2020 2170 PLN
JA1-A Turnus 7* 08.08–16.08.2020 2170 PLN*

JA1-A Turnus 8 15.08–23.08.2020 2090 PLN
JA1-A Turnus 9 22.08–30.08.2020 1990 PLN

* Obóz dla uczestników w wieku 11–16 lat.

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszą-
cej 35 osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Or-
ganizator powiadamia o tym fakcie nie później niż 
20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd autokarem i przeprawa promowa
• zakwaterowanie – 6 noclegów w Londynie
• wyżywienie 3 × dziennie (6 śniadań, 6 pakowanych 

lunchów, 6 obiadokolacji) świadczenia rozpoczy-
nają się obiadokolacją 2. dnia (niedziela), kończą 
się ciepłym lunchem przed wyjazdem z Londynu 
8. dnia (sobota)

• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w po-
staci gier i zabaw w terenie

• opieka kierownika – pilota i wychowawców
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 

NWS – 1000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż – 
200 EUR, koszty rezygnacji

• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku 
angielskim

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY
0–150 PLN dopłata za wyjazd z poszczególnych miast 
Polski – patrz rozkład jazdy na str. 36
120 PLN zakup produktów wegańskich, bezgluteno-
wych lub bezlaktozowych 
10 GBP opłata za ponadwymiarowy bagaż (patrz: 
Ważne informacje)
Płatne w Londynie: 
koszt wstępów i realizacji programu, wiek liczony wg 
roczników
• 95 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2004
• 110 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2004 

i wcześniej
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Obóz dla osób, które chcą rozwinąć umiejętności ję-
zykowe i poznać główne atrakcje #Mustsee Londynu. 
Klasyka w najlepszym wydaniu! Zobacz miejsca znane 
z fi lmów i teledysków, światowej klasy muzea, królew-
skie parki i dzielnice w których bije serce miasta. 

PROGRAM JĘZYKOWY 
Uczestnicy obozu realizują praktyczne ćwiczenia 
w formie „project in English”, zdobywając informacje 
podczas zwiedzania oraz wykonując ciekawe zadania. 
Pozwala to przełamać barierę językową, a kontakt z ro-
dziną brytyjską i czynny udział w 3 lekcjach muzealnych 
prowadzonych przez anglojęzycznego przewodnika 
daje szansę osłuchania się z językiem i poszerzenia zna-
jomości słownictwa.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu przynajmniej podstawo-
wym. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie, 
przelot z opiekunem do Londynu Heathrow, przejazd 
do rodzin, zakwaterowanie. 
2 DZIEŃ LONDYN – Teatr Szekspirowski The Globe 
z przewodnikiem anglojęzycznym, Millenium Bridge, 
rejs statkiem po Tamizie w kierunku Greenwich. 
Widok na Londyn ze wzgórza Greenwich, słynny park 
przez który przebiega Południk „0”, przejście obok Mu-
zeum Morskiego, klipra herbacianego Cu  y Sark. 
Przejazd komunikacją miejską do dzielnicy zakwatero-
wania. 
3 DZIEŃ LONDYN – Panorama miasta z London Eye, 
spacer obok Opactwa Westminster, Gmachów Parla-
mentu, Big Bena, 10 Downing Street. Spacer parkiem 
Św. Jakuba pod Pałac Buckingham. Muzeum Victorii 
i Alberta – lekcja muzealna w języku angielskim.
4 DZIEŃ LONDYN – Leadenhall Market, miejsce znane 
z fi lmów o Harrym Po  erze, Muzeum Londynu, spacer 
obok Katedry Św. Pawła, Tate Modern.
5 DZIEŃ LONDYN – Galeria Narodowa – lekcja muze-
alna w języku angielskim, Plac Trafalgar, Plac Leicester, 
spacer po Covent Garden, Soho i Chinatown, Picadilly 
Circus.
6 DZIEŃ LONDYN – przejazd przez dzielnice Knights-
bridge i South Kensington, do wyboru: Muzeum 
Historii Naturalnej lub Muzeum Nauki, przejście obok 
Royal Albert Hall, spacer obok fontanny księżnej Diany, 
Hyde Park, Łuk Marmurowy.
7 DZIEŃ LONDYN – Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussauds, spacer po Regent’s Park, Oxford 
Street, Muzeum Brytyjskie – lekcja muzealna w języku 
angielskim. 
8 DZIEŃ Przejazd pod opieką opiekuna na lotnisko He-
athrow i przelot na lotnisko Chopina w Warszawie.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie. 
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania 
zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Rodziny są 
sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partne-
ra z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach 
Londynu, u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kul-
turowo i etnicznie. 
Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2–5-osobo-
wych, możliwe łóżka piętrowe. 
Wyżywienie: w miejscu zakwaterowania uczestnicy 
otrzymują następujące posiłki: 
śniadanie – płatki na mleku, tosty z dżemem, sok;
lunch – kanapka, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch 
wydawany jest w formie suchego prowiantu);
obiadokolacja – jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

INFORMACJE O PRZELOCIE
przelot samolotem rejsowym PLL LOT

SZCZEGÓŁY LOTU

WARSZAWA LOTNISKO F. CHOPINA – LONDYN 
HEATHROW

wyloty w SOBOTY: 27.06, 18.07, 01.08 
Zbiórka na 2.5h przed wylotem w hali odlotów, 

terminal A, stanowisko odpraw ATAS (Mee  ng Point). 
Bagaż główny 15 kg + podręczny 5 kg

Wylot z Warszawy, 
nr lotu LO 279 godz. 15:30

Przylot do Londynu 
 godz. 17:20

LONDYN HEATHROW – WARSZAWA 
LOTNISKO F. CHOPINA

powroty w SOBOTY: 04.07, 25.07, 08.08 

Wylot z Londynu, 
nr lotu LO 282 – godz. 10:15

Przylot do Warszawy
 godz. 13:45

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty 
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 10 GBP na 

wydatki na lotnisku 
• limit bagażu – 15 kg bagaż główny (sugerowane 

wymiary 65 cm × 40 cm × 25 cm) + 1 sztuka bagażu 
podręcznego do 5 kg

• w ramach obozu część uczestników przyjeżdża 
do Londynu autokarem, część przylatuje samolo-
tem. Grupy spotykają się 2 dnia i realizują program 
wspólnie aż do dnia 7. Uwaga! Uczestnicy lecący 
samolotem i jadący autokarem kwaterowani są 
osobno, zazwyczaj u innych rodzin.

LONDYN
obóz językowy

wiek 
uczestników: 13–18 lat

czas trwania:  8 dni 

transport: samolot 

ćwiczenia językowe w terenie 

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

JA1-S Turnus 1 27.06–04.07.2020 3190 PLN
JA1-S Turnus 2 18.07–25.07.2020 3270 PLN
JA1-S Turnus 3 01.08–08.08.2020 3270 PLN

 
W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszą-
cej 8 osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Or-
ganizator powiadamia o tym fakcie nie później niż 
20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przelot pod opieką wychowawcy na trasie Warsza-

wa – Londyn – Warszawa liniami LOT oraz opłaty 
lotniskowe

• zakwaterowanie – 7 noclegów w Londynie
• wyżywienie 3 × dziennie (7 śniadań, 7 pakowanych 

lunchów, 7 obiadokolacji) świadczenia rozpoczy-
nają się obiadokolacją 1. dnia (sobota), kończą się 
pakowanym lunchem przed wyjazdem z Londynu 
8. dnia (sobota)

• autokar do dyspozycji grupy (patrz: Ważne Infor-
macje)

• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w po-
staci gier i zabaw w terenie

• opieka kierownika – pilota i wychowawców
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 

NWS – 1000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż – 
200 EUR, koszty rezygnacji

• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku 
angielskim

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY
140 PLN zakup produktów wegańskich, bezgluteno-
wych lub bezlaktozowych 
Płatne w Londynie: 
koszt wstępów, realizacji programu i przejazdu z/na 
lotnisko – wiek liczony wg roczników
105 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2004
120 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2004 
i wcześniej

#thebestof #londoncity #art #architecture
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ANGLIA ŚLADAMI HARRY’EGO 
POTTERA
obóz językowy 
#HarryPotter #magic #oxford #brighton

Przenieś się do świata Czarodziei i Mugoli! Odwiedź War-
ner Bros. Studio będące scenerią fi lmów o przygodach 
Harry’ego Po  era, zobacz zaczarowane zakamarki Lon-
dynu i Oxfordu, wybierz się na ciekawe spacery śladami 
ulubionych bohaterów, zajrzyj do sklepu z różdżkami 
w Brighton i przekonaj się jakie tajemnice skrywają lon-
dyńskie muzea. Daj się zaczarować!

PROGRAM JĘZYKOWY 
Realizowany jest przez praktyczne ćwiczenia w formie 
„project in English”, zdobywając informacje i wykonu-
jąc ciekawe zadania. Ma to na celu przełamanie bariery 
językowej, a kontakt z rodziną brytyjską i przewodnika-
mi jest okazją do osłuchania się z językiem i poszerzenia 
znajomości słownictwa.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu przynajmniej podstawo-
wym. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny 
przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa, przejazd do Londynu.
LONDYN – Spacer obok Opactwa Westminster, Gma-
chów Parlamentu, Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu 
Buckingham. Przejazd komunikacją miejską do dzielni-
cy zakwaterowania. 
3 DZIEŃ OXFORD – „Harry Po  er Trail” spacer tema-
tyczny po mieście z przewodnikiem anglojęzycznym, 
wejście do Biblioteki Bodleian i New College, które 
występowały w fi lmach o czarodzieju. Powrót do Lon-
dynu. 
4 DZIEŃ LONDYN – „The Muggle Tour” – spacer 
z przewodnikiem anglojęzycznym śladami Harry’ego 
Po  era, Leadenhall Market – fi lmowa ulica Pokątna, 
Plac Leicester, zwiedzanie Galerii Narodowej, Plac Tra-
falgar, Picadilly Circus. 
5 DZIEŃ BRIGHTON – Spacer po mieście i molo, pano-
rama wybrzeża z wieży Bri  sh Airways i360, Oliver’s 
Brighton – sklep z zaopatrzeniem dla magików. Seven 
Sisters – przejazd wzdłuż wybrzeża z widokiem na klify 
znane z fi lmu „Harry Po  er i Czara Ognia”. Powrót do 
Londynu. 
6 DZIEŃ Wycieczka do Warner Bros. Studio – studia, 
w którym powstawały fi lmy o przygodach Harry’ego 
Po  era. LONDYN – Zwiedzanie Muzeum Historii Na-
turalnej.
7 DZIEŃ LONDYN – zwiedzanie Muzeum Figur Wosko-
wych Madame Tussauds, Muzeum Brytyjskie, Oxford 
Street z Primarkiem, Hyde Park.
8 DZIEŃ LONDYN – Przejazd komunikacją miejską do 
centrum Londynu. Przejście przez Tower Bridge, przej-
ście obok Tower of London, Most Millenijny. 
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych 
miast zgodnie z rozkładem jazdy. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie. 
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania 
zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Rodziny są 
sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partne-
ra z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach 
Londynu, u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych 
kulturowo i etnicznie. 
Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2–5-osobo-
wych, możliwe łóżka piętrowe. 
Wyżywienie: w miejscu zakwaterowania uczestnicy 
otrzymują następujące posiłki: 
śniadanie – płatki na mleku, tosty z dżemem, sok;
lunch – kanapka, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch 
wydawany jest w formie suchego prowiantu);
obiadokolacja – jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty 
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ze sobą legitymację szkolną 
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki
• dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego 

o maks. wymiarach 65 cm × 40 cm × 25 cm oraz 
1 sztuki bagażu podręcznego. Przekroczenie limitu 
rozmiaru bagażu może wiązać się z koniecznością 
dopłaty w Londynie 10 GBP za dodatkowy transport 
do rodziny

• w ramach obozu część uczestników przyjeżdża 
do Londynu autokarem, część przylatuje samolo-
tem. Grupy spotykają się 2 dnia i realizują program 
wspólnie aż do dnia 7. Uwaga! Uczestnicy lecący 
samolotem i jadący autokarem kwaterowani są 
osobno, zazwyczaj u innych rodzin

TRANSPORT
Szczegółowy rozkład jazdy na stronie 36.

wiek 
uczestników: 11–16 lat 
lub 13–18 lat
czas trwania:  9 dni 
transport: autokar

zakwaterowanie: rodziny brytyjskie

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

JA2-A Turnus 1* 27.06–05.07.2020 2390 PLN
JA2-A Turnus 2 04.07–12.07.2020 2390 PLN
JA2-A Turnus 3 11.07–19.07.2020 2390 PLN
JA2-A Turnus 4**18.07–26.07.2020 2390 PLN
JA2-A Turnus 5 25.07–02.08.2020 2390 PLN
JA2-A Turnus 6 01.08–09.08.2020 2390 PLN
JA2-A Turnus 7 08.08–16.08.2020 2390 PLN
JA2-A Turnus 8* 15.08–23.08.2020 2390 PLN
JA2-A Turnus 9 22.08–30.08.2020 2390 PLN

* Obóz dla uczestników w wieku 11–16 lat.
** Obóz dla uczestników w wieku 11–18 lat.

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszą-
cej 35 osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Or-
ganizator powiadamia o tym fakcie nie później niż 
20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd autokarem i przeprawa promowa
• zakwaterowanie – 6 noclegów w Londynie
• wyżywienie 3 × dziennie (6 śniadań, 6 pakowanych 

lunchów, 6 obiadokolacji) świadczenia rozpoczy-
nają się obiadokolacją 2. dnia (niedziela), kończą 
się ciepłym lunchem przed wyjazdem z Londynu 
8. dnia (sobota)

• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w po-
staci gier i zabaw w terenie

• opieka kierownika – pilota i wychowawców
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 

NWS – 1000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż – 
200 EUR, koszty rezygnacji

• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku 
angielskim

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY
0–150 PLN dopłata za wyjazd z poszczególnych miast 
Polski – patrz rozkład jazdy na str. 36
120 PLN zakup produktów wegańskich, bezgluteno-
wych lub bezlaktozowych 
Płatne w Londynie: 
koszt wstępów i realizacji programu, wiek liczony wg 
roczników
130 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2004
150 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2004 
i wcześniej
10 GBP opłata za ponadwymiarowy bagaż (patrz: 
Ważne informacje)
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Przenieś się do świata Czarodziei i Mugoli! Odwiedź 
Warner Bros. Studio będące scenerią fi lmów o przy-
godach Harry’ego Po  era, zobacz zaczarowane 
zakamarki Londynu i Oxfordu, wybierz się na ciekawe 
spacery śladami ulubionych bohaterów, zajrzyj do 
sklepu z różdżkami w Brighton i przekonaj się jakie 
tajemnice skrywają londyńskie muzea. Daj się zacza-
rować!

PROGRAM JĘZYKOWY 
Realizowany jest przez praktyczne ćwiczenia w formie 
„project in English”, zdobywając informacje i wykonu-
jąc ciekawe zadania. Ma to na celu przełamanie bariery 
językowej, a kontakt z rodziną brytyjską i przewodnika-
mi jest okazją do osłuchania się z językiem i poszerzenia 
znajomości słownictwa.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu przynajmniej podstawo-
wym. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie, 
przelot z opiekunem do Londynu Heathrow, przejazd 
do rodzin, zakwaterowanie. 
2 DZIEŃ Przejazd komunikacją miejską do centrum 
Londynu. Przejście przez Tower Bridge, przejście obok 
Tower of London, Most Millenijny. Spotkanie obu 
grup i wspólne zwiedzanie: spacer obok Opactwa 
Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Parku 
Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. Przejazd komunikacją 
miejską do dzielnicy zakwaterowania. 
3 DZIEŃ OXFORD – „Harry Po  er Trail” spacer tema-
tyczny po mieście z przewodnikiem anglojęzycznym, 
wejście do Biblioteki Bodleian i New College, które 
występowały w fi lmach o czarodzieju. Powrót do Lon-
dynu. 
4 DZIEŃ LONDYN – „The Muggle Tour” – spacer 
z przewodnikiem anglojęzycznym śladami Harry’ego 
Po  era, Leadenhall Market – fi lmowa ulica Pokątna, 
Plac Leicester, zwiedzanie Galerii Narodowej, Plac Tra-
falgar, Picadilly Circus. 
5 DZIEŃ BRIGHTON – Spacer po mieście i molo, pano-
rama wybrzeża z wieży Bri  sh Airways i360, Oliver’s 
Brighton – sklep z zaopatrzeniem dla magików. Seven 
Sisters – przejazd wzdłuż wybrzeża z widokiem na klify 
znane z fi lmu „Harry Po  er i Czara Ognia”. Powrót do 
Londynu. 
6 DZIEŃ Wycieczka do Warner Bros. Studio – studia, 
w którym powstawały fi lmy o przygodach Harry’ego 
Po  era. LONDYN – Zwiedzanie Muzeum Historii Na-
turalnej.
7 DZIEŃ LONDYN – zwiedzanie Muzeum Figur Wosko-
wych Madame Tussauds, Muzeum Brytyjskie, Oxford 
Street z Primarkiem, Hyde Park.
8 DZIEŃ Przejazd pod opieką opiekuna na lotnisko He-
athrow i przelot na lotnisko Chopina w Warszawie.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione.

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie. 
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania 
zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Rodziny są 
sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partne-
ra z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach 
Londynu, u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kul-
turowo i etnicznie. 
Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2–5-osobo-
wych, możliwe łóżka piętrowe. 
Wyżywienie: w miejscu zakwaterowania uczestnicy 
otrzymują następujące posiłki: 
śniadanie – płatki na mleku, tosty z dżemem, sok;
lunch – kanapka, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch 
wydawany jest w formie suchego prowiantu);
obiadokolacja – jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

INFORMACJE O PRZELOCIE
przelot samolotem rejsowym PLL LOT

SZCZEGÓŁY LOTU

WARSZAWA LOTNISKO F. CHOPINA – LONDYN 
HEATHROW

wyloty w SOBOTY: 11.07, 25.07, 08.08, 22.08
Zbiórka na 2.5h przed wylotem w hali odlotów, termi-

nal A, stanowisko odpraw ATAS (Mee  ng Point)
Bagaż główny 15 kg + podręczny 5 kg

Wylot z Warszawy, 
nr lotu LO 279 godz. 15:30

Przylot do Londynu 
 godz. 17:20

LONDYN HEATHROW – WARSZAWA 
LOTNISKO F. CHOPINA

powroty w SOBOTY: 18.07, 01.08, 15.08, 29.08 

Wylot z Londynu, 
nr lotu LO 282 – godz. 10:15

Przylot do Warszawy
 godz. 13:45

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty 
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 10 GBP na 

wydatki na lotnisku 
• limit bagażu – 15 kg bagaż główny (sugerowane 

wymiary 65 cm × 40 cm × 25 cm) + 1 sztuka bagażu 
podręcznego do 5 kg

• w ramach obozu część uczestników przyjeżdża 
do Londynu autokarem, część przylatuje samolo-
tem. Grupy spotykają się 2 dnia i realizują program 
wspólnie aż do dnia 7. Uwaga! Uczestnicy lecący 
samolotem i jadący autokarem kwaterowani są 
osobno, zazwyczaj u innych rodzin.

ANGLIA ŚLADAMI HARRY’EGO 
POTTERA
obóz językowy 

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

JA2-S Turnus 3 11.07–18.07.2020 3290 PLN
JA2-S Turnus 5 25.07–01.08.2020 3290 PLN
JA2-S Turnus 7 08.08–15.08.2020 3290 PLN
JA2-S Turnus 9 22.08–29.08.2020 3290 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszą-
cej 8 osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Or-
ganizator powiadamia o tym fakcie nie później niż 
20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przelot pod opieką wychowawcy na trasie Warsza-

wa – Londyn – Warszawa liniami LOT oraz opłaty 
lotniskowe

• zakwaterowanie – 7 noclegów w Londynie
• wyżywienie 3 × dziennie (7 śniadań, 7 pakowanych 

lunchów, 7 obiadokolacji) świadczenia rozpoczy-
nają się obiadokolacją 1. dnia (sobota), kończą się 
pakowanym lunchem przed wyjazdem z Londynu 
8. dnia (sobota)

• autokar do dyspozycji grupy (patrz: Ważne Infor-
macje)

• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w po-
staci gier i zabaw w terenie

• opieka kierownika – pilota i wychowawców
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 

NWS – 1000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż – 
200 EUR, koszty rezygnacji

• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku 
angielskim

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY
140 PLN zakup produktów wegańskich, bezgluteno-
wych lub bezlaktozowych 
Płatne w Londynie: 
koszt wstępów i realizacji programu i przejazdu z/na 
lotnisko – wiek liczony wg roczników
140 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2004
160 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2004 
i wcześniej

#HarryPotter #magic #oxford #brighton

wiek 
uczestników: 13–18 lat

czas trwania:  8 dni 

transport: samolot 

ćwiczenia językowe w terenie 
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LONDYN I MIASTA 
UNIWERSYTECKIE obóz językowy

#musical #punting #history #college

Jedyny w Polsce obóz dedykowany młodzieży, która 
rozważa kontynuację nauki na jednej z brytyjskich 
uczelni oraz osobom, które chciałyby odkryć histo-
ryczne oblicze Anglii. Spacery z przewodnikami, spływ 
rzeką Cam, wspólne wyjście do Teatru na musical w ję-
zyku angielskim i ciekawe zadania w terenie integrują 
uczestników jednocześnie ułatwiając komunikowanie 
się w języku angielskim. 

PROGRAM JĘZYKOWY 
W czasie obozu prowadzone są zajęcia językowe, 
wywiady i gry w terenie mające na celu przełamanie 
bariery językowej uczestników. Ich uzupełnieniem są 
zeszyty ćwiczeń oraz liczne spacery z anglojęzycznymi 
przewodnikami.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu przynajmniej podstawo-
wym. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg. rozkładu, przejazd nocny 
przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. DOVER – białe wapien-
ne klify. LONDYN – Plac Trafalgar, zwiedzanie Galerii 
Narodowej.
3 DZIEŃ CAMBRIDGE – spływ łodziami po rzece Cam, 
spacer po miasteczku uniwersyteckim z przewodni-
kiem anglojęzycznym, przejście przez Silver Street 
z widokiem na Most Matematyczny, King’s Parade obok 
King’s College, Senate House, Trinity College i St. John’s 
College. Wejście do jednej z uczelni i poznanie zasad 
studiowania w Cambridge. Powrót do Londynu. 
4 DZIEŃ LONDYN – spacer obok Opactwa Westmin-
ster, Gmachów Parlametu, Big Bena, Parku Św. Jakuba 
i Pałacu Buckingham, przez Picadilly Circus, Soho do 
Covent Garden. Wyjście do TEATRU na musical w języ-
ku angielskim.
5 DZIEŃ PORTSMOUTH – portowe miasto z jed-
nym z nowocześniejszych uniwersytetów w Wielkiej 
Brytanii. Spacer z przewodnikiem anglojęzycznym – 
promenada, doki, wjazd na wieżę widokową Spinnaker 
Tower. Powrót do Londynu. 
6 DZIEŃ OXFORD – spacer po mieście z przewodni-
kiem anglojęzycznym, przejście przez High Street, obok 
Christ Church College, St. John’s College, ogrodów, 
biblioteki Bodleian, teatru Sheldonian, Trinity College, 
wejście do jednego z college’ów. Powrót do Londynu. 
7 DZIEŃ WINDSOR – zwiedzanie z audioprze-
wodnikiem w języku angielskim zamku Windsor 
z kaplicą Św. Jerzego znaną z królewskich zaślubin spa-
cer deptakiem po mieście, aż pod Eton College – jednej 
z najstarszych elitarnych szkół męskich w Wielkiej Bry-
tanii. Powrót do Londynu. 
8 DZIEŃ LONDYN – rejs statkiem po Tamizie, GREEN-
WICH – Królewski Park, przez który przebiega Południk 
„0”, panorama Londynu ze wzgórza Greenwich. Wyjazd 
do Polski w godzinach popołudniowych. Przeprawa 
promowa.

9 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych 
miast zgodnie z rozkładem jazdy. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie. 
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania 
zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Rodziny są 
sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partne-
ra z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach 
Londynu, u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych 
kulturowo i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest 
w pokojach 2–5-osobowych, możliwe łóżka piętrowe. 
Wyżywienie: w miejscu zakwaterowania uczestnicy 
otrzymują następujące posiłki: 
śniadanie – płatki na mleku, tosty z dżemem, sok;
lunch – kanapka, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch 
wydawany jest w formie suchego prowiantu);
obiadokolacja – jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty 
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ze sobą legitymację szkolną 
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki
• dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego 

o maks. wymiarach 65 cm × 40 cm × 25 cm oraz 
1 sztuki bagażu podręcznego. Przekroczenie limitu 
rozmiaru bagażu może wiązać się z koniecznością 
dopłaty w Londynie 10 GBP za dodatkowy transport 
do rodziny

TRANSPORT
Szczegółowy rozkład jazdy na stronie 36.

wiek 
uczestników:  13–18 lat

czas trwania:   9 dni 

transport: autokar

ćwiczenia językowe w terenie 

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

JA3-2 04.07–12.07.2020 2290 PLN
JA3-7 08.08–16.08.2020 2290 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszą-
cej 35 osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Or-
ganizator powiadamia o tym fakcie nie później niż 
20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd autokarem i przeprawa promowa
• zakwaterowanie – 6 noclegów w Londynie
• wyżywienie 3 × dziennie (6 śniadań, 6 pakowanych 

lunchów, 6 obiadokolacji) świadczenia rozpoczy-
nają się obiadokolacją 2. dnia (niedziela), kończą 
się ciepłym lunchem przed wyjazdem z Londynu 
8. dnia (sobota)

• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w po-
staci gier i zabaw w terenie

• opieka kierownika – pilota i wychowawców
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 

NWS – 1000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż – 
200 EUR, koszty rezygnacji

• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku 
angielskim

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY
0–150 PLN dopłata za wyjazd z poszczególnych miast 
Polski – patrz rozkład jazdy na str. 36
120 PLN zakup produktów wegańskich, bezgluteno-
wych lub bezlaktozowych 
10 GBP opłata za ponadwymiarowy bagaż (patrz: 
Ważne informacje)
Płatne w Londynie: 
koszt wstępów i realizacji programu, wiek liczony wg 
roczników
115 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2004
130 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2004 
i wcześniej
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Zrealizuj swoje marzenia! Sprawdź najnowsze trendy 
w modzie. Zagraj w fi lmie. Stwórz fotostory. Naucz się 
grać w krykieta. Zobacz, gdzie i jak mieszkają celebry-
ci. Wszystko w towarzystwie międzynarodowej kadry 
na  ve speakerów. Nie w klasach – wszędzie tam, gdzie 
toczy się londyńskie życie! 

PROGRAM JĘZYKOWY 
Uczestnikom w Londynie towarzyszą na  ve speakerzy 
(łącznie 28h), którzy prowadzą warsztaty i praktyczne 
ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw w terenie. 
Uliczne wywiady, kręcenie fi lmu w stylu Jamesa Bonda, 
rozmowy z rodziną goszczącą czy osobami zatrudnio-
nymi w muzeach rozwijają umiejętności komunikacyjne 
uczestników i gwarantują wspaniałą zabawę. Dodatko-
wo uczestnicy wypełniają zeszyty ćwiczeń.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu przynajmniej podstawo-
wym. 

PROGRAM
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg. rozkładu, przejazd nocny 
przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. Hello London – przej-
ście obok Tower of London, Tower Bridge, doki Św. 
Katarzyny, Borough Market, City of London, przejazd 
komunikacją miejską do dzielnicy zakwaterowania.
3 DZIEŃ Fashion Day – spacer po najmodniejszych 
dzielnicach Londynu: Soho i Covent Garden, warsztaty 
modowe – What & How to wear, Camden Town – What 
is Hot and What is Not in fashion, zakupy na Oxford 
Street.
4 DZIEŃ Movie Day – Teatr Szekspirowski The Globe 
z przewodnikiem anglojęzycznym, James Bond 
& Sherlock Holmes walk – spacer z przewodnikiem 
anglojęzycznym po miejscach związanych z kultowymi 
seriami Agenta 007 i słynnego detektywa. Kręcenie 
fi lmu w stylu James’a Bonda, warsztaty aktorskie.
5 DZIEŃ Fame Day – Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussauds, Celebrity walk – spacer z prze-
wodnikiem anglojęzycznym śladami sławnych 
Londyńczyków, wyjście na MUSICAL.
6 DZIEŃ Sport & Relax Day – spacer po dzielnicy South 
Kensington, Albert Memorial, Royal Albert Hall, ogrody 
Kensington Gardens, Muzeum Historii Naturalnej, 
Muzeum Victorii i Alberta, Hyde Park, nauka gry 
w krykieta – najbardziej popularnej brytyjskiej gry.
7 DZIEŃ Paparazzi Day – spacer obok Gmachów Par-
lamentu, Big Bena, Parliament Square, Victoria Tower 
Gardens, Westminster Abbey, Park Św. Jakuba, Pałacu 
Buckingham, warsztaty dziennikarskie i fotografi czne.
8 DZIEŃ Przejazd do Londynu komunikacją miejską, 
Goodbye London – London Eye, rejs statkiem po 
Tamizie, przejazd kolejką linową Emirates Air Line. 
Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Prze-
prawa promowa.
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych 
miast zgodnie z rozkładem jazdy. 

Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie. 
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania 
zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Rodziny są 
sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partne-
ra z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach 
Londynu, u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kul-
turowo i etnicznie. 
Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2–5-osobo-
wych, możliwe łóżka piętrowe. 
Wyżywienie: w miejscu zakwaterowania uczestnicy 
otrzymują następujące posiłki: 
śniadanie – płatki na mleku, tosty z dżemem, sok;
lunch – kanapka, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch 
wydawany jest w formie suchego prowiantu);
obiadokolacja – jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty 
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ze sobą legitymację szkolną 
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki
• dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego 

o maks. wymiarach 65 cm × 40 cm × 25 cm oraz 
1 sztuki bagażu podręcznego. Przekroczenie limitu 
rozmiaru bagażu może wiązać się z koniecznością 
dopłaty w Londynie 10 GBP za dodatkowy transport 
do rodziny

TRANSPORT
Szczegółowy rozkład jazdy na stronie 36.

LONDYN Z NATIVE 
SPEAKERAMI obóz językowy

wiek 
uczestników:  13–18 lat

czas trwania:   9 dni 

transport: autokar

ćwiczenia językowe w terenie 
z na  ve speakerami 

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

JA4-1 27.06–05.07.2020 2390 PLN
JA4-4 18.07–26.07.2020 2390 PLN
JA4-6 01.08–09.08.2020 2390 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszą-
cej 35 osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Or-
ganizator powiadamia o tym fakcie nie później niż 
20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd autokarem i przeprawa promowa
• zakwaterowanie – 6 noclegów w Londynie
• wyżywienie 3 × dziennie (6 śniadań, 6 pakowanych 

lunchów, 6 obiadokolacji) świadczenia rozpoczy-
nają się obiadokolacją 2. dnia (niedziela), kończą 
się ciepłym lunchem przed wyjazdem z Londynu 
8. dnia (sobota)

• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w po-
staci gier i zabaw w terenie (w tym 28h z udziałem 
na  ve speakerów) 

• opieka kierownika – pilota i wychowawców
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 

NWS – 1000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż – 
200 EUR, koszty rezygnacji

• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku 
angielskim

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY
0–150 PLN dopłata za wyjazd z poszczególnych miast 
Polski – patrz rozkład jazdy na str. 36
120 PLN zakup produktów wegańskich, bezgluteno-
wych lub bezlaktozowych 
10 GBP opłata za ponadwymiarowy bagaż (patrz: 
Ważne informacje) 
Płatne w Londynie: 
koszt wstępów i realizacji programu, wiek liczony wg 
roczników
130 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2004
145 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2004 
i wcześniej

#nativespeakers #shopping #experience #celebrities
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ANGLIA DLA MŁODSZYCH
obóz językowy

#hostel #adventure #harrypotter #seaside

Oferta pełna atrakcji, skierowana do najmłodszych 
uczestników – park rozrywki Chessington, podziwia-
nie panoramy Brighton z wieży Bri  sh Airways i360, 
zwiedzanie studia Warner Bros., gdzie kręcono fi lmy 
o Harrym Po  erze i wiele, wiele więcej!

PROGRAM JĘZYKOWY 
W czasie obozu prowadzone są zajęcia językowe 
w postaci gier i zabaw w terenie. Uczestnicy wypeł-
niają zeszyty ćwiczeń, rozwiązują zadania, zdobywają 
informacje podczas odwiedzania obiektów i prowadzą 
rozmowy w języku angielskim. Pozwala to przełamać 
barierę mówienia i osłuchać się z językiem obcym. 
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu przynajmniej podstawo-
wym.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny 
przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa. DOVER – przejazd obok 
Zamku w Dover. LONYDN – zakwaterowanie w hoste-
lu, spotkanie zapoznawcze, wspólny spacer po okolicy. 
3 DZIEŃ BRIGHTON – zwiedzanie Pawilonu Królew-
skiego, spacer po centrum miasta, wjazd na wieżę 
widokową Bri  sh Airways i360, czas na zabawy i gry 
na plaży.
4 DZIEŃ Warner Bros. Studio – zwiedzanie studia, 
w którym powstały fi lmy o przygodach Harry’ego 
Po  era. Powrót do Londynu – zwiedzanie Muzeum 
Historii Naturalnej. 
5 DZIEŃ całodniowy pobyt w parku rozrywki Chessing-
ton World of Adventures. W ofercie parku znajduje się 
27 atrakcji w 9 krainach tematycznych. Obiekt jest po-
łączeniem wesołego miasteczka, parku botanicznego, 
akwarium morskiego oraz ogrodu zoologicznego.
6 DZIEŃ CAMBRIDGE – spacer po miasteczku uniwer-
syteckim z przewodnikiem anglojęzycznym, przejście 
przez Silver Street z widokiem na Most Matematyczny, 
King’s Parade obok King’s College, Senate House – 
miejsce wręczenia dyplomów, Trinity College, St. John’s 
College. Spływ łodziami po rzecze Cam. 
7 DZIEŃ LONDYN – Muzeum Figur Woskowych Ma-
dame Tussauds, spacer obok Gmachów Parlamentu, 
Big Bena, Opactwa Westminster, spacer przez Park Św. 
Jakuba do Pałacu Buckingham, Plac Trafalgar, rejs stat-
kiem po Tamizie z Westminster w kierunku Greenwich 
z możliwością podziwiania jednych z najciekawszych 
i najpiękniejszych obiektów w Londynie.
8 DZIEŃ LONDYN – podsumowanie obozu, rozdanie 
nagród, czas na drobne zakupy. Wyjazd do Polski w go-
dzinach popołudniowych. Przeprawa promowa.
9 DZIEŃ Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych 
miast zgodnie z rozkładem jazdy. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie. 
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy zakwaterowani są w znanym naszym Klien-
tom hostelu Via Lewisham w Londynie. Obiekt został 
poddany renowacji w 2016 roku. 
Pokoje wieloosobowe z łazienkami, urządzone w spo-
sób prosty, czyste i schludne. Łóżka piętrowe. Hostel 
położony w spokojnej okolicy, otoczony dużym ogro-
dem. 
Wyżywienie: podczas obozu uczestnicy otrzymują na-
stępujące posiłki: 
śniadania – płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, 
herbata; lunch (wydawany jest w formie suchego pro-
wiantu);
obiadokolacje – jednodaniowy ciepły posiłek, napój.

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty 
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ze sobą legitymację szkolną 
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki
• diety specjalne nie są dodatkowo płatne, ale muszą 

być zgłoszone z co najmniej 3-tygodniowym wy-
przedzeniem

• dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego 
o maks. wymiarach 65 cm × 40 cm × 25 cm oraz 
1 sztuki bagażu podręcznego – bagaż trzeba bę-
dzie przenieść z autokaru do hostelu (około 250 m) 
i wnieść do pokoju. Obiekt nie ma windy. Prosimy 
o spakowanie tylko najpotrzebniejszych rzeczy

TRANSPORT
Szczegółowy rozkład jazdy na stronie 36.

wiek 
uczestników:  10–14 lat

czas trwania:   9 dni 

transport: autokar

ćwiczenia językowe w terenie

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

JA5-5 25.07–02.08.2020 2490 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszą-
cej 35 osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Or-
ganizator powiadamia o tym fakcie nie później niż 
20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd autokarem i przeprawa promowa
• zakwaterowanie – 6 noclegów w hostelu Londynie
• wyżywienie 3 × dziennie (6 śniadań, 6 pakowanych 

lunchów, 6 obiadokolacji) świadczenia rozpoczy-
nają się obiadokolacją 2. dnia (niedziela), kończą 
się ciepłym lunchem przed wyjazdem z Londynu 
8. dnia (sobota)

• ćwiczenia i konwersacje w języku angielskim w po-
staci gier i zabaw w terenie

• opieka kierownika – pilota i wychowawców
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 

NWS – 1000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż – 
200 EUR, koszty rezygnacji

• materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku 
angielskim

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY
0-150 PLN dopłata za wyjazd z poszczególnych miast 
Polski – patrz rozkład jazdy na str. 36
Płatne w Londynie:
140 GBP koszt wstępów i realizacji programu
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Słuchamy naszych Klientów! Na ich prośbę powstał 
obóz dla starszej młodzieży, który łączy wszystko, 
co najlepsze – zakwaterowanie w hostelu w samym 
sercu Londynu, komfortową podróż samolotem, lekcje 
z na  ve speakerami i zwiedzanie najmodniejszych za-
kątków Londynu. Leć z nami po wakacyjną przygodę!

PROGRAM JĘZYKOWY 
15 lekcji z na  ve speakerami oraz zajęcia w terenie. 
ZAJĘCIA W KLASACH: Korzystamy z podręcznika 
Na  onal Geographic Learning. Lekcje odbywają się 
od poniedziałku do piątku w wymiarze. 3 godzin lek-
cyjnych dziennie (każda lekcja trwa 45 minut). Grupy 
maks. 15-osobowe. 
ZAJĘCIA W TERENIE: uczestnicy realizują praktyczne 
ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw w trakcie co-
dziennego zwiedzania. 
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowa-
nym.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie, 
przelot z opiekunem do Londynu Heathrow, przejazd 
do hostelu, zakwaterowanie. 
2 DZIEŃ LONDYN Lekcje z na  ve speakerami. Spacer 
w kierunku South Kensington – zwiedzanie Muzeum 
Historii Naturalnej i Muzeum Nauki, Hyde Park
3 DZIEŃ LONDYN Lekcje z na  ve speakerami. Przejazd 
w kierunku Li  le Venice – dzielnicy kanałów i barek na 
wodzie. Spotkanie z Misiem Paddingtonem, rejs po 
Regent’s Canal. Warsztaty modowe w Camden Town, 
panorama miasta z popularnego Primrose Hill. 
4 DZIEŃ LONDYN Lekcje z na  ve speakerami. Muze-
um Figur Woskowych Madame Tussauds, spacer 
po Regent’s Park, przejście słynną Oxford Street.
5 DZIEŃ LONDYN Lekcje z na  ve speakerami. Zwie-
dzanie Galerii Narodowej, spacer po najmodniejszych 
zakątkach Londynu – Covent Garden, Chinatown, 
Soho, Seven Dials. Konkurs fotografi czny „Obudź swoją 
wyobraźnię!”.
6 DZIEŃ LONDYN Lekcje z na  ve speakerami. Prze-
jażdżka London Eye, przejście obok Big Bena, Parku Św. 
Jakuba, Pałacu Buckingham, Picadilly Circus.
7 DZIEŃ Zwiedzanie Muzeum Victorii i Alberta, spa-
cer po dzielnicy Earl’s Court, czas na ostatnie zakupy. 
Przejazd pod opieką opiekuna na lotnisko Heathrow 
i przelot na lotnisko Chopina w Warszawie.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesu-
nięciu lub zmianie. Grupa codziennie porusza się 
komunikacją miejską.
Program wyjazdu prowadzony jest w języku polskim.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy zakwaterowani są w hostelu Barkston 
Rooms w dzielnicy Earl’s Court w Londynie. Obiekt 
usytuowany jest w wiktoriańskim budynku, w spokoj-
nej okolicy blisko metra i ulicy handlowej. 
Pokoje wieloosobowe z łazienkami, urządzone w spo-
sób prosty, czyste i schludne.
Wyżywienie: podczas obozu uczestnicy otrzymują na-
stępujące posiłki: 
śniadania – płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, her-
bata; obiadokolacje – jednodaniowy ciepły posiłek, 
napój.

INFORMACJE O PRZELOCIE
przelot samolotem rejsowym PLL LOT

SZCZEGÓŁY LOTU

WARSZAWA LOTNISKO F. CHOPINA – LONDYN 
HEATHROW

wyloty w NIEDZIELE: 12.07, 09.08 
Zbiórka na 2.5h przed wylotem w hali odlotów, termi-

nal A, stanowisko odpraw ATAS (Mee  ng Point)
Bagaż główny 15 kg + podręczny 5 kg

Wylot z Warszawy, 
nr lotu LO 279 godz. 15:30

Przylot do Londynu 
 godz. 17:20

LONDYN HEATHROW – WARSZAWA 
LOTNISKO F. CHOPINA

powroty w SOBOTY: 18.07, 15.08 

Wylot z Londynu, 
nr lotu LO 280 – godz. 18:10

Przylot do Warszawy
 godz. 21:45

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty 
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 10 GBP na 

wydatki na lotnisku
• diety specjalne nie są dodatkowo płatne, ale muszą 

być zgłoszone z co najmniej 3-tygodniowym wy-
przedzeniem

• limit bagażu – 15 kg bagaż główny (sugerowane 
wymiary 65 cm × 40 cm × 25 cm) + 1 sztuka bagażu 
podręcznego do 5 kg

LONDYN 
MAKSYMALNIE JĘZYKOWY
obóz językowy

wiek 
uczestników:  13–18 lat

czas trwania:   7 dni 

transport: samolot 

zakwaterowanie: hostel

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 1000 PLN  

JAC-1 12–18.07.2020 3390 PLN
JAC-2 09–15.08.2020 3390 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszą-
cej 25 osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Or-
ganizator powiadamia o tym fakcie nie później niż 
20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przelot pod opieką wychowawcy na trasie Warsza-

wa – Londyn – Warszawa liniami LOT oraz opłaty 
lotniskowe

• zakwaterowanie – 6 noclegów w hostelu w Lon-
dynie

• wyżywienie 2 × dziennie (6 śniadań, 6 obiadoko-
lacji) świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 
1. dnia (niedziela), kończą się śniadaniem w dniu 
wylotu z Londynu 7. dnia (sobota)

• zajęcia językowe (15 lekcji z na  ve speakerami 
i zajęcia w terenie)

• opieka kierownika – pilota i wychowawców
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 

NWS – 1000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż – 
200 EUR, koszty rezygnacji

• materiały dydaktyczne – podręcznik Na  onal 
Geographic Learning

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY
Płatne w Londynie: 
koszt wstępów, realizacji programu i przejazdu z/na 
lotnisko wiek liczony jest wg roczników:
105 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2004
135 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2004 
i wcześniej

#citycenter #national_geographic_learning #learn&smile #new
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LONDYN
kurs językowy

# native speakers # shopping # sightseeing #Longleat

Marzysz o poznaniu Londynu, chwili rozrywki, a dodat-
kowo chciałbyś podszkolić swoje umiejętności językowe 
na zajęciach z na  ve speakerami? Zdecyduj się na kurs 
w Londynie! Ciekawe zajęcia językowe, bogaty program 
zwiedzania i wspólne aktywności w gronie znajomych 
– to idealne połączenie gwarantujące niezapomniane 
wakacje! 

KURS STANDARDOWY (13–18 lat)
Kurs językowy w Londynie prowadzony jest w klasach 
oraz podczas zwiedzania (praktyczne ćwiczenia języ-
kowe). Lekcje w klasach prowadzone są przez na  ve 
speakerów. Nauczanie odbywa się na różnych pozio-
mach od Intermediate do Upper-intermediate Plus. 
Uczestnicy dzieleni są na grupy językowe na podstawie 
testu kwalifi kacyjnego. Kurs koncentruje się wokół kon-
wersacji i rozumienia języka potocznego, kładzie nacisk 
na umiejętność komunikowania się. Wymagania języko-
we wobec uczestników: znajomość języka angielskiego 
przynajmniej na poziomie Intermediate.
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU 
MATURALNEGO (16-18 lat)
Kurs maturalny porusza zagadnienia zarówno z czę-
ści ustnej, jak i pisemnej egzaminu maturalnego na 
poziomie rozszerzonym, a dodatkowo omawia wybra-
ne zagadnienia gramatyczne. Kurs prowadzony jest 
w oparciu o repetytorium, które będzie wykorzystane 
częściowo. Program zwiedzania realizowany jest wspól-
nie z kursem standardowym (13–18 lat).

PROGRAM JĘZYKOWY 
30 lekcji w klasach i zajęcia w terenie. 
ZAJĘCIA W KLASACH: Lekcje odbywają się od po-
niedziałku do piątku w wymiarze 3 godzin lekcyjnych 
dziennie (każda lekcja trwa 45 minut). Grupy językowe 
maks. 16-osobowe. 
ZAJĘCIA W TERENIE: uczestnicy realizują praktyczne 
ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw w terenie.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd przez 
Niemcy, Holandię, Belgię do Francji.
2 DZIEŃ Przeprawa promowa, przyjazd do Londynu, 
zakwaterowanie.
3 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Tower of London, 
Tower Bridge, rejs statkiem po Tamizie
4 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, panorama miasta 
z London Eye, przejście obok Opactwa Westminster, 
Gmachów Parlamentu, Big Bena, Parku Św. Jakuba, 
Pałacu Buckingham. 
5 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Muzeum Historii 
Naturalnej, Hyde Park, przejazd obok Harrodsa.
6 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, zakupy w Cen-
trum Handlowym Wes  ield Stradford.
7 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Muzeum Brytyj-
skie, spacer po Covent Garden. Powrót do Londynu. 
8 DZIEŃ LONGLEAT SAFARI PARK: najsłynniejszy park 
safari w Wielkiej Brytanii.
9 DZIEŃ OXFORD: przejście przez High Street, obok 

Christ Church College, ogrodów, Bodleian Library, Teatr 
Scheldonian, St. John’s College. Zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem anglojęzycznym. Powrót do Londynu. 
10 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, zwiedzanie War-
ner Bros. Studio – miejsca, w którym powstawały fi lmy 
o przygodach Harry’ego Po  era.
11 DZIEŃ BRIGHTON: zajęcia w klasach, spacer nad-
morskim deptakiem, molo, słynne The Lanes – labirynt 
wąskich, kolorowych uliczek. Powrót do Londynu. 
12 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Muzeum Figur 
Woskowych Madame Tussauds.
13 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, wyjście na popo-
łudniowy MUSICAL w języku angielskim.
14 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Plac Leicester, 
lekcja muzealna w Galerii Narodowej, spacer po Chi-
natown i Soho
15 DZIEŃ Wyjazd do Polski, przeprawa promowa.
16 DZIEŃ Przyjazd do Polski wg rozkładu. 
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie. 
Program zwiedzania prowadzony jest częściowo w ję-
zyku angielskim. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania 
zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Rodziny są 
sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partne-
ra z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach 
Londynu, u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych 
kulturowo i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest 
w pokojach 2–5-osobowych, możliwe łóżka piętrowe. 
Wyżywienie: w miejscu zakwaterowania uczestnicy 
otrzymują następujące posiłki: śniadanie: płatki na 
mleku, tosty z dżemem, sok,
lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch 
wydawany jest w formie suchego prowiantu)
obiadokolacja: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty 
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ze sobą legitymację szkolną 
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na 

posiłki
• dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego 

o maks. wymiarach 65 cm × 40 cm × 25 cm oraz 
1 sztuki bagażu podręcznego. Przekroczenie limitu 
rozmiaru bagażu może wiązać się z koniecznością 
dopłaty w Londynie 10 GBP za dodatkowy transport 
do rodziny

• w ramach obozu część uczestników przyjeżdża 
do Londynu autokarem, część przylatuje samolo-
tem. Grupy spotykają się 3 dnia i realizują program 
wspólnie aż do dnia 14. Uwaga! Uczestnicy lecący 
samolotem i jadący autokarem kwaterowani są 
osobno, zazwyczaj u innych rodzin.

TRANSPORT
Szczegółowy rozkład jazdy na stronie 36.

wiek 
uczestników: 13–18 lat

czas trwania:  16 dni 

transport: autokar

zajęcia językowe w klasach i w terenie 

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 1000 PLN  

KURS STANDARDOWY
JAL-A Turnus 1 04.07–19.07.2020 4590 PLN
JAL-A Turnus 2 18.07–02.08.2020 4690 PLN
JAL-A Turnus 3 01.08–16.08.2020 4690 PLN
JAL-A Turnus 4 15.08–30.08.2020 4590 PLN
KURS MATURALNY
JAL-A Turnus 3 01.08–16.08.2020 4750 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszą-
cej 35 osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Or-
ganizator powiadamia o tym fakcie nie później niż 
20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przejazd autokarem i przeprawa promowa
• zakwaterowanie: 13 noclegów w Londynie 
• wyżywienie: 3 × dziennie (13 śniadań, 13 packed 

lunch, 13 obiadokolacji) – świadczenia rozpoczy-
nają się obiadokolacją 1 dnia (niedziela), kończą 
pakowanym lunchem 15 dnia (sobota)

• zajęcia językowe: 30 zajęć w klasach i materiały 
dydaktyczne, zajęcia w terenie 

• opieka kierownika – pilota i wychowawców
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 

NWS – 1000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż – 
200 EUR, koszty rezygnacji

• materiały dydaktyczne w języku angielskim
• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY
250 PLN zakup produktów wegańskich, bezgluteno-
wych lub bezlaktozowych 
Płatne w Londynie: 
koszt wstępów i realizacji programu, wiek liczony jest 
wg roczników:
165 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2004
180 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2004 
i wcześniej
10 GBP opłata za ponadwymiarowy bagaż (patrz: 
Ważne informacje)
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Marzysz o poznaniu Londynu, chwili rozrywki, a dodat-
kowo chciałbyś podszkolić swoje umiejętności językowe 
na zajęciach z na  ve speakerami? Zdecyduj się na kurs 
w Londynie! Ciekawe zajęcia językowe, bogaty program 
zwiedzania i wspólne aktywności w gronie znajomych 
– to idealne połączenie gwarantujące niezapomniane 
wakacje! 

KURS STANDARDOWY (13–18 lat)
Kurs językowy w Londynie prowadzony jest w klasach 
oraz podczas zwiedzania (praktyczne ćwiczenia języ-
kowe). Lekcje w klasach prowadzone są przez na  ve 
speakerów. Nauczanie odbywa się na różnych pozio-
mach od Intermediate do Upper-intermediate Plus. 
Uczestnicy dzieleni są na grupy językowe na podstawie 
testu kwalifi kacyjnego. Kurs koncentruje się wokół 
konwersacji i rozumienia języka potocznego, kładzie 
nacisk na umiejętność komunikowania się. Wymaga-
nia językowe wobec uczestników: znajomość języka 
angielskiego przynajmniej na poziomie Intermediate. 
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU 
MATURALNEGO (16-18 lat)
Kurs maturalny porusza zagadnienia zarówno z części 
ustnej, jak i pisemnej egzaminu maturalnego na po-
ziomie rozszerzonym, a dodatkowo omawia wybrane 
zagadnienia gramatyczne. Kurs prowadzony jest 
w oparciu o repetytorium, które będzie wykorzysta-
ne częściowo. Program zwiedzania realizowany jest 
wspólnie z kursem standardowym (13–18 lat).

PROGRAM JĘZYKOWY 
30 lekcji w klasach i zajęcia w terenie. 
ZAJĘCIA W KLASACH: Lekcje odbywają się od po-
niedziałku do piątku w wymiarze 3 godzin lekcyjnych 
dziennie (każda lekcja trwa 45 minut). Grupy językowe 
maks. 16-osobowe. 
ZAJĘCIA W TERENIE: uczestnicy realizują praktyczne 
ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw w terenie.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie, 
przelot z opiekunem do Londynu Heathrow, przejazd 
do rodzin, zakwaterowanie. 
2 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Tower of London, 
Tower Bridge, rejs statkiem po Tamizie.
3 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, panorama miasta 
z London Eye, przejście obok Opactwa Westminster, 
Gmachów Parlamentu, Big Bena, Parku Św. Jakuba, 
Pałacu Buckingham. 
4 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Muzeum Historii 
Naturalnej, Hyde Park, przejazd obok Harrodsa.
5 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, zakupy w Cen-
trum Handlowym Wes  ield Stradford.
6 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Muzeum Brytyj-
skie, spacer po Covent Garden.
7 DZIEŃ LONGLEAT SAFARI PARK: najsłynniejszy park 
safari w Wielkiej Brytanii. Powrót do Londynu. 
8 DZIEŃ OXFORD: przejście przez High Street, obok 
Christ Church College, ogrodów, Bodleian Library, Teatr 
Scheldonian, St. John’s College. Zwiedzanie miasta 

z przewodnikiem anglojęzycznym. Powrót do Londynu. 
9 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, zwiedzanie 
Warner Bros. Studio – miejsca, w którym powstawały 
fi lmy o przygodach Harry’ego Po  era 
10 DZIEŃ BRIGHTON: zajęcia w klasach, spacer nad-
morskim deptakiem, molo, słynne The Lanes – labirynt 
wąskich, kolorowych uliczek. Powrót do Londynu. 
11 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Muzeum Figur 
Woskowych Madame Tussauds.
12 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, wyjście na popo-
łudniowy MUSICAL w języku angielskim.
13 DZIEŃ LONDYN: zajęcia w klasach, Plac Leicester, 
lekcja muzealna w Galerii Narodowej, spacer po Chi-
natown i Soho.
14 DZIEŃ Przejazd pod opieką opiekuna na lotnisko 
Heathrow i przelot na lotnisko Chopina w Warszawie.
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez ro-
dziców lub osoby upoważnione.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunię-
ciu lub zmianie. 
Program zwiedzania prowadzony jest częściowo w ję-
zyku angielskim. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania 
zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Rodziny są 
sprawdzone i starannie dobrane przez naszego partne-
ra z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach 
Londynu, u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kul-
turowo i etnicznie. 
Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2–5-osobo-
wych, możliwe łóżka piętrowe. 
Wyżywienie: w miejscu zakwaterowania uczestnicy 
otrzymują następujące posiłki: śniadanie – płatki na 
mleku, tosty z dżemem, sok; lunch – kanapka, owoc, 
batonik, chipsy, napój (lunch wydawany jest w formie 
suchego prowiantu); obiadokolacja – jednodaniowy 
ciepły posiłek, herbata.

INFORMACJE O PRZELOCIE
przelot samolotem rejsowym PLL LOT

SZCZEGÓŁY LOTU

WARSZAWA LOTNISKO F. CHOPINA – LONDYN 
HEATHROW

wyloty w NIEDZIELE: 05.07, 19.07, 02.08, 16.08 
Zbiórka na 2.5h przed wylotem w hali odlotów, termi-

nal A, stanowisko odpraw ATAS (Mee  ng Point)
Bagaż główny 15 kg + podręczny 5 kg

Wylot z Warszawy, 
nr lotu LO 279 godz. 15:30

Przylot do Londynu 
 godz. 17:20

LONDYN HEATHROW – WARSZAWA 
LOTNISKO F. CHOPINA

powroty w SOBOTY: 18.07, 01.08, 15.08, 29.08

Wylot z Londynu, 
nr lotu LO 282 – godz. 10:15

Przylot do Warszawy
 godz. 13:45

WAŻNE INFORMACJE 
• dokumentem uprawniającym do przekroczenia gra-

nicy jest ważny paszport lub dowód osobisty 
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• należy zabrać ze sobą legitymację szkolną 
• radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 10 GBP na 

wydatki na lotnisku 
• limit bagażu – 15 kg bagaż główny (wymiary 65 × 40 

× 25 cm) + 1 sztuka bagażu podręcznego do 5 kg
• w ramach obozu część uczestników przyjeżdża 

do Londynu autokarem, część przylatuje samolo-
tem. Grupy spotykają się 2 dnia i realizują program 
wspólnie aż do dnia 13. Uwaga! Uczestnicy lecący 
samolotem i jadący autokarem kwaterowani są 
osobno, zazwyczaj u innych rodzin.

LONDYN
kurs językowy

wiek 
uczestników: 13–18 lat

czas trwania:  14 dni 

transport: samolot

zajęcia językowe w klasach i w terenie 

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 1000 PLN  
KURS STANDARDOWY
JAL-S Turnus 1 05.07–18.07.2020 5690 PLN
JAL-S Turnus 2 19.07–01.08.2020 5790 PLN
JAL-S Turnus 3 02.08–15.08.2020 5790 PLN
JAL-S Turnus 4 16.08–29.08.2020 5690 PLN
KURS MATURALNY
JAL-S Turnus 3 02.08–15.08.2020 5850 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszą-
cej 8 osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Or-
ganizator powiadamia o tym fakcie nie później niż 
20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• przelot pod opieką wychowawcy na trasie Warsza-

wa – Londyn – Warszawa oraz opłaty lotniskowe
• zakwaterowanie: 13 noclegów w Londynie 
• wyżywienie: 3 × dziennie (13 śniadań, 13 packed 

lunch, 13 obiadokolacji) – świadczenia rozpoczy-
nają się obiadokolacją 1 dnia (niedziela), kończą 
pakowanym lunchem 14 dnia (sobota)

• autokar do dyspozycji grupy (patrz: Ważne Informacje)
• zajęcia językowe: 30 zajęć w klasach i materiały 

dydaktyczne, zajęcia w terenie 
• opieka kierownika – pilota i wychowawców
• ubezpieczenia AXA: NNW (NWI – 2000 EUR, 

NWS – 1000 EUR), KL+CP – 10 000 EUR, bagaż 
– 200 EUR, koszty rezygnacji

• materiały dydaktyczne w języku angielskim
• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

DODATKOWE OPŁATY
250 PLN zakup produktów wegańskich, bezgluteno-
wych lub bezlaktozowych
Płatne w Londynie: 
koszt wstępów, realizacji programu i przejazdu z/na 
lotnisko wiek liczony jest wg roczników:
180 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2004
195 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2004 
i wcześniej

# native speakers # shopping # sightseeing #Longleat
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ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW 
Jeździmy komfortowymi autokarami wyposażonymi w 
uchylne fotele, WC, klimatyzację, DVD. Miejsca w auto-
karach są nienumerowane. Przed granicą przewidujemy 
postój przeznaczony na posiłek oraz ewentualne przesiad-
ki pasażerów. Przy niewielkiej liczbie uczestników z danego 
miasta istnieje możliwość dowózki busem. Sugerujemy za-
branie ok. 5 EUR (bilon) na toalety w Niemczech.

Uwaga: zbiórka 30 min. przed planowaną godziną odjazdu.

Transport jest realizowany przy min. 5 uczestnikach na 
danej trasie.

Dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego 
o maks. wymiarach 65 × 40 × 25 cm oraz 1 sztuki baga-
żu podręcznego. Przekroczenie limitu rozmiaru bagażu 
może wiązać się z koniecznością dopłaty w Londynie 
10  GBP za dodatkowy transport do rodziny.

Rozkład jazdy na: JAL-A, KAA-11/X, KAA-24/X
Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót*

Trasa północna: Istnieje możliwość dowozu uczestników busem do głównego autokaru. Wyjazd realizowany będzie przy minimum 5 osobach – informacje na 
7 dni przed wyjazdem.

Gdańsk Zatoczka przy MAK Autoservice A. Rudawski obok Stacji Paliw Orlen, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 4, 80-802 Gdańsk 11:00 18:15

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

Toruń Dworzec PKP Toruń Miasto, Plac 18 stycznia 4 13:30 15:15

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

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

Trasa centralna: Wyjazd realizowany we wszystkich terminach. Istnieje możliwość dowozu uczestników busem do głównego autokaru. 

Warszawa Dworzec Zachodni PKS, st. 11 12:00 16:30

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

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

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

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

Trasa południowa: Wyjazd realizowany we wszystkich terminach. Istnieje możliwość dowozu uczestników busem do głównego autokaru. 

Kraków Parking przy stadionie „Wisły”, ul. Reymonta 22 10:00 18:00

Katowice Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 1 12:00 16:30

Opole – okolice Stacja Lotos, Posiłek 1A, 47-300 Rogów Opolski (zjazd z autostrady A4 na drogę krajową nr 45) 13:45 14:45

Wrocław Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Kamiennej przy Wzgórzu Andersa) 15:30 13:15

Lubin Stacje Orlen przy drodze nr 36, zgodnie z kierunkiem podróży 17:00 11:45

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

WIELKA BRYTANIA Przyjazd w niedzielę

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

ROZKŁAD JAZDY
obozy językowe

Rozkład jazdy na obozy: JA1, JA2, JA3, JA4, JA5 oraz kurs KAA-12/X

Miejscowość Miejsce zbiórki Dopłata Godzina 
zbiórki

Godzina 
odjazdu

27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08
Godzina 
powrotu MiejscowośćKODY OBOZÓW

JA1, JA2, JA4 JA1, JA2, JA3 JA1, JA2, 
KAA-12/X JA1, JA2, JA4 JA1, JA2, JA5, 

KAA-12/X JA1, JA2, JA4 JA1, JA2, JA3 JA1, JA2 JA1, JA2

Bydgoszcz
Parking przy hali „Łuczniczka”, 

ul. Toruńska 59 50 PLN 14:00 14:30 √ √ – √ – √ – √ – 14:15 Bydgoszcz

Bydgoszcz* ** 100 PLN ** ** – – √ – √ – √ – √ ** Bydgoszcz*

Gdańsk
Zatoczka przy MAK Autoservice Arkadiusz 

Rudawski obok Stacji Paliw Orlen, 
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 4, 80-802 Gdańsk

50 PLN 10:30 11:00 √ √ – √ – √ – √ – 18:15 Gdańsk

Gdańsk* ** 150 PLN ** ** – – √ – √ – √ – √ ** Gdańsk*

Gniezno Stacja Lotos, ul. Żwirki I Wigury 32 50 PLN 15:30 16:00 √ √ – √ – √ – √ – 12:45 Gniezno

Grudziądz 
– okolice

Stacja Circle K, Stare Marzy k. Grudziądza 
przy drodze nr 91 50 PLN 12:00 12:30 √ √ – √ – √ – √ – 16:15

Grudziądz 
– okolice

Katowice Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 1 – 11:30 12:00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16:30 Katowice

Konin – 
okolice

Parking przy McDonald's, ul. Ogrodowa 31, 
Stare Miasto k/Konina – 15:15 15:45 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12:45

Konin 
– okolice

Kraków Parking przy stadionie „Wisły”, 
ul. Reymonta 22 – 09:30 10:00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 18:00 Kraków

Lubin Stacje Orlen przy drodze nr 36, 
zgodnie z kierunkiem podróży – 16:30 17:00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 11:45 Lubin

Lublin Parking przy stadionie Arena Lublin 
ul. Stadionowa 1 od ulicy Stadionowej 100 PLN 08:00 08:30 – √ – √ – √ – √ – 19:30 Lublin

Łódź Dworzec Autobusowy Północny, 
ul. Smugowa 30/32 – 13:30 14:00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14:30 Łódź

Opole – 
okolice

Stacja Lotos, Posiłek 1A, 47-300 Rogów 
Opolski (zjazd z autostrady A4 na DK nr 45) – 13:15 13:45 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14:45

Opole 
– okolice

Poznań Dworzec Autobusowy PKS przy CH Avenida 
ul. S. Maryi 2 – 16:45 17:15 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 11:30 Poznań

Toruń Dworzec PKP Toruń Miasto, 
Plac 18 stycznia 4 50 PLN 13:00 13:30 √ √ – √ – √ – √ – 15:15 Toruń

Torzym Zajazd „Złota Grota”, Saperska 10 – 20:30 21:00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 09:30 Torzym

Warszawa Dworzec Zachodni PKS, st. 11 – 11:30 12:00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16:30 Warszawa

Wrocław Parking przy ul. Ślężnej (róg 
ul. Kamiennej przy Wzgórzu Andersa) – 15.00 15:30 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 13:15 Wrocław

Zielona 
Góra Stacja Orlen, ul. Sulechowska – 18:00 18:30 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10:30 Zielona 

Góra

√5  przystanek realizowany przy min. 5 osobach
√  przystanek potwierdzony 
–  brak przystanku w danym turnusie
*  przejazd może być realizowany publicznymi środkami transportu – wymagana legitymacja
**  godzina i miejsce zbiórki do potwierdzenia na 7 dni przed wyjazdem w komunikacie wyjazdowym na www.atas.pl



KURSY JĘZYKOWE 
COMFORT

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w doborze kursów, osobiste wizyty w zagranicznych 
szkołach językowych oraz opinie uczestników, stworzyliśmy ofertę optymalnych wyjazdów językowych 
dla młodzieży, które nazwaliśmy kursami COMFORT. 

Co je charakteryzuje?

→ zajęcia organizowane są przez zagraniczne szkoły językowe o wieloletnich tradycjach, dużym 
doświadczeniu w nauczaniu języka, posiadające liczne akredytacje.

→ nauka i zabawa w międzynarodowym gronie: szkoły językowe przyjmują uczniów z całego świata; 
zarówno lekcje, wycieczki jak i zajęcia rekreacyjne i sportowe stanowią świetną okazję do ćwiczenia 
języka w naturalnych sytuacjach, w międzynarodowym towarzystwie.

→ lekcje w klasach: przez 5 dni w tygodniu młodzież uczestniczy w zajęciach lekcyjnych w klasach, 
w gronie swoich rówieśników z całego świata. Nauczyciele dbają, by uczestnicy rozwinęli swoje 
umiejętności językowe, dobrze się przy tym bawiąc. Kładą nacisk na praktyczną naukę języka 
i przełamanie bariery mówienia.

→ wykwalifi kowana kadra na  ve speakerów: lekcje prowadzone są przez świetnie przygotowanych 
nauczycieli będących rodzimymi użytkownikami nauczanego języka.

→ polskojęzyczny opiekun: choć wszystkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone są przez 
obcojęzyczną kadrę szkolną, dodatkowy nadzór nad kursantami sprawuje też polski opiekun ATAS. Bierze 
on udział w wycieczkach i zajęciach dodatkowych, dba o prawidłowy przebieg kursu i odpowiednie 
warunki zakwaterowania, a uczestnicy i rodzice w każdej chwili mogą się z nim skontaktować.

→ transport z opiekunem: organizujemy grupowy transport z opiekunem ATAS, który sprawuje 
nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski aż do powrotu do kraju.

→ niezapomniane wakacje: program młodzieżowych kursów językowych ułożony jest tak, by poza 
nauką zapewnić uczestnikom wspaniałe wakacje za granicą – wraz z kursantami z innych krajów 
uczestniczą w wycieczkach, poznają okolicę, lokalną społeczność, zawierają nowe przyjaźnie. Wracając 
do Polski lepiej znają nie tylko język, ale i kulturę kraju, który odwiedzili.

Telefon alarmowy: +48 600 245 074

W terminie od 27.06 do 29.08.2020 pracownicy ATAS służą pomocą w sytuacjach awaryjnych oraz 
związanych z przejazdami naszych Klientów.

Uwaga: Pod tym telefonem nie są udzielane informacje o ofercie oraz realizacji programu. W celu 
uzyskania informacji o ofercie prosimy o telefon do biur ATAS, pon.–pt. w godzinach 09.00–17.00.





www.atas.pl OBOZY JĘZYKOWENAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGOImpreza organizowana przez zagraniczne obozy wypoczynkowewww.atas.plkursy.atas.pl 

Kursy COMFORTKursy COMFORT

39

BRIGHTONBRIGHTON

KAA-24/X

nadmorska lokalizacja
szkoła w centrum Brighton
kurs intensywny Global Leadership

Brighton Language College: szkoła założona w 1995 roku, posiada akredytację Bri  sh 
Council. Cieszy się opinią jednej z najlepszych szkół językowych w Brighton.

Brighton: tętniące życiem nadmorskie miasto, zlokalizowane na południowym wy-
brzeżu Wielkiej Brytanii, wspaniałe miejsce do nauki języka angielskiego.

Centrum nauczania: zajęcia lekcyjne odbywają się w głównym budynku szkoły BLC 
na 7 Old Stein oraz na University of Brighton Grand Parade, oddalonych od siebie kilka 
minut spacerem, położonych w centrum miasta i blisko plaży. Do dyspozycji kursan-
tów pozostają: dobrze wyposażone klasy, pokoje socjalne i pa  o z ogrodem, gdzie 
można zrelaksować się między zajęciami. W głównym budynku szkoły kursanci mają 
darmowy dostęp do WiFi. Szkoła przyjmuje w jednym terminie do 370 kursantów.

Kurs językowy: nauka języka oraz zajęcia pozalekcyjne na kursie wakacyjnym pozwa-
lają młodzieży z rożnych krajów poszerzyć umiejętności językowe, wiedzę o Wielkiej 
Brytanii oraz innych kulturach. Intensywny program Global Leadership – adresowany 
jest dla starszej młodzieży, który ma na celu rozwijanie biegłości językowej oraz umie-
jętności pracy w zespole. Kurs składa się z lekcji ogólnych plus warsztatów z zakresu 
m.in. krytyczne myślenie, komunikacja, negocjacje, rozwiązywanie problemów, 
debata.

Zakwaterowanie: starannie dobrane rodziny goszczące, co pozwala na bezpo-
średni kontakt z brytyjską kulturą każdego dnia. Dojazd do szkoły zajmuje około 
20–45 minut. Rodzina goszcząca informuje uczestników jak dotrzeć do szkoły pierw-
szego dnia na zajęcia. Rodziny zapewniają ręczniki oraz pranie raz w tygodniu.

Terminy: 04.07–19.07.2020 18.07–02.08.2020
  01.08–16.08.2020 15.08–30.08.2020

Cena:
6290 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS (szczegóły przejazdu str. 36): pakiet autokarowy  400 PLN

Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna 290 PLN

Opłata zawiera
Nauka  
20 lekcji w tygodniu Wakacyjny 
35 lekcji w tygodniu Intensywny Global Leadership
Zajęcia lekcyjne w godzinach rannych i popołudniowych
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 16
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

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

Zajęcia pozalekcyjne
1 wycieczka całodniowa sobotnia do Londynu i 2 wycieczki półdniowe podczas 
pobytu, np. Chichester, Leeds Castle; 4 zajęcia popołudniowe w tygodniu np. kaja-
karstwo morskie, wspinaczka, siatkówka plażowa, koszykówka, tenis, poszukiwanie 
skarbów, zwiedzanie atrakcji w Brighton jak Royal Pavilion, wieża I360; oceanarium; 
3 zajęcia wieczorne w tygodniu np. dyskoteka, kręgle, grill, noc fi lmowa
Uwaga! W przypadku wyboru kursu Global Leadership odbywają się tylko zajęcia 
wieczorne

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

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: Wakacyjny 12–17 lat
Intensywny Global Leadership 15–17 lat

długość pobytu: 2 tygodnie 
transport: autokar
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BRIGHTONBRIGHTON

KAA-05/X

modne, nadmorskie miasto
znany kampus University of Sussex
dużo zajęć w terenie i wycieczek

Embassy Summer: szkoła jest częścią organizacji EC, która od 1991 roku specjalizu-
je się w kursach językowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada akredytację 
Bri  sh Council oraz zrzeszona jest w EnglishUK, co stanowi gwarancję wysokiego 
poziomu nauczania.

Brighton: słynny, nadmorski kurort i wielokulturowe miasto, około 2 godziny drogi od 
Londynu. Unikatowa gregoriańska architektura, piękne żwirowe plaże i regeneracyjny 
wpływ morskiego powietrza.

Centrum nauczania: fantastyczny kampus University of Sussex położony 15 minut 
jazdy komunikacją miejską od centrum miasta. Jedyny kampus uniwersytecki w Anglii 
otoczonym przez Park Narodowy, łączy nowoczesną architekturę z zieloną otwartą 
przestrzenią. Kursanci mają do swojej dyspozycji nowoczesne, dobrze wyposażone 
sale lekcyjne, w większości z tablicami interaktywnymi, przestronny pokój rekreacyj-
ny, hale sportowe, oraz zewnętrzną strefę sportowo-rekreacyjną. WiFi dostępne jest 
na terenie całego kampusu. W jednym terminie szkoła przyjmuje do 450 kursantów.

Kurs językowy: zajęcia lekcyjne prowadzone są w godzinach rannych i popołudnio-
wych na wszystkich poziomach zaawansowania przez wykwalifi kowaną kadrę szkolną. 
Program obejmuje zajęcia sportowo – rekreacyjne oraz wycieczki po najciekawszych 
zakątkach Brighton. Aktywności na kampusie oraz w terenie rozwijają komunikację 
w codziennych sytuacjach w atmosferze dobrej zabawy. W trakcie wycieczek kursanci 
podróżują komunikacją miejską pod opieką kadry szkolnej.

Zakwaterowanie: w akademiku, na terenie kampusu, kilka minut spacerem od 
budynku w którym odbywają są lekcje. Pokoje 1-osobowe z łazienkami, pogrupowa-
ne w 4-6 pokojowe apartamenty. W akademiku dostępna jest płatna pralnia (3 GBP/
pranie), WiFi oraz sejf na wartościowe rzeczy. Kuchnia do użytku mieszkańców znaj-
duje się na każdym piętrze. Kadra szkolna mieszka wraz z młodzieżą i sprawuje nadzór 
24h. Ręczniki są zapewnione i zmieniane co tydzień.

Terminy:  28.06–11.07.2020
   26.07–08.08.2020

Cena:
8690 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Warszawa – Londyn – Warszawa 
  1350 PLN
– depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku 40 GBP 
Uwaga! opłata za zgubiony klucz do pokoju wynosi 70 GBP

 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa–Londyn  godz. 07:35 – 09:35
 Londyn–Warszawa godz. 18:15 – 21:55

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

Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokój 1-osobowy z łazienką,
Śniadanie, ciepły lunch (w weekendy pakowany), obiadokolacja

Zajęcia pozalekcyjne
5 zajęć popołudniowych w tygodniu i codzienne zajęcia wieczorne, np. siatkówka, 
piłka nożna, tenis, warsztaty taneczne, dodgeball, mini olimpiada, szukanie skarbów, 
sztuka i rzemiosło, Lip Dub video prepara  on, spacer, quizy, gry i zabawy, wieczory 
fi lmowe, pokaz mody, karaoke, disco, zwiedzanie miasta np. Brighton Museum & Art 
Gallery, Brighton Sea Life Centre
Wycieczka całodniowa sobotnia do Londynu oraz 2 wycieczki półdniowe np. Windsor, 
zamek Arundel, Lewes and Anne Cleeves House, Herstmonceux Observatory
Przejazdy wg programu szkolnego są wliczone w cenę

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

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe 

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

wiek uczestników: 11–17 lat
długość pobytu: 2 tygodnie 

transport: samolot
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BOURNEMOUTHBOURNEMOUTH

KAA-03/X

urokliwy kurort nadmorski
kampus nad samym morzem
piaszczyste plaże

Southbourne School of English: rodzinna szkoła językowa z ponad 45-letnim do-
świadczeniem w nauczaniu języka. Rekomendacja Bri  sh Council oraz przynależność 
do organizacji EnglishUK stanowi gwarancję wysokiego poziomu nauczania i dobrego 
standardu zakwaterowania.

Bournemouth: uroczy, nadmorski kurort, położony nad kanałem La Manche. Jedno 
z ulubionych miejsc wśród Anglików na wakacyjny wypoczynek. Miasto oferuje 
piękne piaszczyste plaże i naturalne warunki do uprawiania sportów wodnych.

Centrum nauczania: tradycyjna brytyjska szkoła z internatem Collegiate School. 
Ośrodek położony jest 2 minuty spacerem od plaży. Na ponad 3-hektarowym terenie 
kampusu dostępne są m. in. 25m kryta i podgrzewana pływalnia, korty tenisowe, 
nowoczesne hale sportowe z pełnowymiarowym olimpijskim boiskiem do koszyków-
ki oraz boiska trawiaste. Nowocześnie urządzone 22 sale lekcyjne posiadają tablice 
interaktywne, szkoła oferuje strefę WiFi. W jednym terminie szkoła przyjmuje do 
120 kursantów.

Kurs językowy: program stanowi doskonałą kombinację nauki w grupach między-
narodowych ze wspólną zabawą podczas zajęć popołudniowych i wycieczek. Nauka 
na kursie pozwala młodzieży na rozwijanie umiejętności zarówno edukacyjnych jak 
i społecznych.

Zakwaterowanie: w akademiku położonym na terenie kampusu, w jasnych, 
przestronnych pokojach 2–7-osobowych, w osobnych skrzydłach dla chłopaków 
i dziewcząt. Prysznice i toalety znajdują się na każdym piętrze. Szkoła zapewnia pranie 
raz w tygodniu. Kadra szkolna mieszka z młodzieżą w kampusie i sprawuje nadzór 24h. 
Kursanci proszeni są o zabranie własnych ręczników.

Terminy:  05.07–18.07.2020
   19.07–01.08.2020

Cena:
8990 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Warszawa – Londyn – Warszawa 
  1350 PLN 
 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa–Londyn  godz. 07:35 – 09:35
 Londyn–Warszawa godz. 18:15 – 21:55

Opłata zawiera
Nauka  
15 godzin w tygodniu, zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy, piątki 
i soboty od 09.00 do 12.30
Każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 16
Test kwalifi kacyjny
Materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

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

Zajęcia pozalekcyjne
Codzienne zajęcia sportowe i rekreacyjne np. disco na plaży, piłka nożna, siatkówka 
plażowa, koszykówka, pływanie, krykiet, tenis, mini golf, zumba, barbecue, poszu-
kiwanie skarbów, wieczór fi lmowy, zajęcia plastyczne i artystyczne, gry i konkursy, 
disco, pokazy talentów, karaoke
Pierwszego dnia zwiedzanie miasta; 2 całodniowe wycieczki (w czwartki) i 4 półdnio-
we wycieczki podczas pobytu, np.: Bath, Londyn, Oxford; The New Forest, Winchester, 
Jurassic Coast, Swanage, Burley, Durdle Door

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

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: 9–16 lat
długość pobytu: 2 tygodnie 

transport: samolot
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BOURNEMOUTHBOURNEMOUTH

KAA-04/X

urokliwe, nadmorskie miasto
mała, rodzinna szkoła
 intensywny kurs

Richard Language College: prywatna szkoła językowa, założona w 1928 roku, posiada 
akredytację Bri  sh Council oraz zrzeszona jest w EAQUALS. Zajęcia lekcyjne prowa-
dzone są przez wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę lektorską.

Bournemouth: urocze, nadmorskie miasto, położone nad kanałem La Manche. To 
też ulubione miejsce wypoczynku wśród Anglików, miasto oferuje piękne piaszczyste 
plaże i fantastyczne warunki do uprawiania sportów wodnych.

Centrum nauczania: główny budynek szkoły usytuowany jest w pobliżu Bournemo-
uth University, około 20 minut spacerem od plaży i centrum miasta. Na terenie 
szkoły znajduje się: 21 sal lekcyjnych, laboratorium językowe do samodzielnej nauki 
z wydzieloną częścią biblioteczną, laboratorium komputerowe, kafeteria oraz pa  o. 
Nieopodal znajduje się również Park Meyrick z boiskami do piłki nożnej, krykieta, golfa 
i rugby, w którym prowadzona jest część zajęć sportowych. Kursanci mają dostęp do 
WiFi. W jednym terminie szkoła przyjmuje do 100 kursantów.

Kurs językowy: program Clas oferuje naukę języka angielskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem praktycznych umiejętności komunikacji i rozumienia języka. Poranna 
nauka w klasach połączona z ciekawym programem zajęć sportowych i kulturo-
wych w godzinach popołudniowych. Intensywny program Integra adresowany dla 
uczestników, którzy pragną w krótkim czasie znacznie poprawić znajomość języka 
angielskiego.

Zakwaterowanie: u starannie dobranych rodzin goszczących, oddalonych od szkoły 
około 20 minut jazdy komunikacją miejską. Rodziny zapewniają ręczniki, pranie raz 
w tygodniu. Udzielają wskazówki pierwszego dnia jak dotrzeć do szkoły.

Terminy:  05.07–18.07.2020
   02.08–15.08.2020

Cena:
20 LEKCJI 6990 PLN
28 LEKCJI 7390 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Warszawa – Londyn – Warszawa 
  1350 PLN 
 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa–Londyn  godz. 07:35 – 09:35
 Londyn–Warszawa godz. 18:15 – 21:55

Opłata zawiera
Nauka  
20 lekcji w tygodniu kurs Clas
28 lekcji w tygodniu kurs Integra
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 12
Test kwalifi kacyjny, materiały do nauki, certyfi kat ukończenia kursu

Zakwaterowanie i wyżywienie
Kurs Clas: Rodzina: pokój 2-os.; śniadanie, lunch (pakowany), obiadokolacja
Kurs Integra: Rodzina: pokój 2-os.; śniadanie, obiadokolacja, w weekend dodatkowo lunch
Bilet na komunikację miejską wliczony w cenę, kursanci otrzymują bilet pierwszego 
dnia w szkole

Zajęcia pozalekcyjne
Kurs Clas: 5 zajęć popołudniowych w tygodniu, np. crazy golf, bowling, Laser Quest, 
tenis, oceanarium, pływanie, krykiet; 1 zajęcie wieczorne w tygodniu np. disco na 
plaży, piłka nożna, siatkówka plażowa, koszykówka; 2 półdniowe wycieczki podczas 
pobytu, np.: Bournemouth Square, Jurassic Coast, Swanage
Kurs Integra: 1 zajęcie popołudniowe w tygodniu, np. wycieczka do Poole, Christ-
church, Virtual Reality Centre; zajęcia wieczorne w piątki np. bilard, Frisbee, gry 
zespołowe, barbeque, wieczór fi lmowy
1 całodniowa wycieczka sobotnia np. London, Bath, Oxford, Portsmouth, Stonehenge 
& Salisbury

Transfer
Przejazd z opiekunem ATAS z/na lotnisko Heathrow w Londynie autobusem Na-
 onal Express do centrum Bournemouth oraz taxi transfer z centrum miasta na 

miejsce zamieszkania, w dniu przyjazdu i powrotu

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: Clas 12–17 lat
Integra 16–21 lat

długość pobytu: 2 tygodnie 
transport: samolot
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CAMBRIDGECAMBRIDGE

KAA-35/X

miasto uniwersyteckie
szczególny klimat szkoły
ciekawy program zajęć pozalekcyjnych

Select English: rodzinna szkoła językowa działająca od 1991 roku. Posiada rekomen-
dację Bri  sh Council oraz zrzeszona jest w English UK. Indywidualne podejście do 
kursantów wspiera naukę języka oraz integrację w międzynarodowym środowisku.

Cambridge: znane na całym świecie miasto uniwersyteckie, przesiąknięte historią 
i kulturą. Liczne tereny zielone pozwalają na chwile relaksu oraz uprawianie sportów 
wszelkiego rodzaju.

Centrum nauczania: zajęcia lekcyjne odbywają się w głównym ośrodku szkoły, zloka-
lizowanym 10 min spacerem od centrum miasta. Do dyspozycji kursantów pozostają: 
dobrze wyposażone klasy, pokoje socjalne i pa  o z ogrodem. Kursanci mają darmowy 
dostęp do WiFi. Szkoła przyjmuje w jednym terminie do 220 kursantów.

Kurs językowy: obejmuje naukę w klasach, bogaty program zajęć sportowych i re-
kreacyjnych oraz sobotnie wycieczki. Podczas lekcji kursanci pracują w grupach, 
prowadzą ciekawe dyskusje i projekty. 

Zakwaterowanie:
– akademiki, zlokalizowane w odległości od 5 do 20 minut spacerem od szkoły. 
W największym z nich dostępnych jest 150 łóżek, najmniejsze mają 20 łóżek. 
W każdym akademiku mieszka kadra szkolna i sprawuje 24h nadzór. Pokoje głównie 
2, 3-osobowe, niektóre z łazienką. Część pokoi ma wspólną łazienkę na korytarzu, 
1 łazienka maksymalnie na 3-osoby. Pokoje 1-osobowe za dopłatą. Pranie zapewnio-
ne raz w tygodniu. Kursanci proszeni są o zabranie własnych ręczników.
– pobyt u starannie dobranych rodzin goszczących, które zlokalizowane są około 
3–5 km od szkoły. Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych. Po zajęciach wie-
czornych kadra szkolna odprowadza uczestników na przystanek autobusowy skąd 
wracają samodzielnie lub z innymi uczestnikami do swoich rodzin. Pranie zapewnione 
raz w tygodniu. Kursanci proszeni są o zabranie własnych ręczników.
Bilet na komunikację miejską pokrywa uczestnik, około 15 GBP/tydz.

Termin 1: 28.06–11.07.2020  Termin 2: 12.07–25.07.2020
Termin 3: 26.07–08.08.2020  Termin 4: 09.08–22.08.2020

Cena:
RODZINA 7990 PLN
AKADEMIK termin 1, 4 8990 PLN
AKADEMIK termin 2, 3 9390 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Warszawa – Londyn – Warszawa 
  1350 PLN 
Dodatkowe opcje:
–  akademik, pokój 1-os. 620 PLN
–  akademik, pokój 1-os. z łazienką 720 PLN

 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa–Londyn  godz. 07:35 – 09:35
 Londyn–Warszawa godz. 18:15 – 21:55

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

Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja
Koszt dojazdów od rodziny do szkoły pokrywa uczestnik, około 15 GBP/tydz.
Akademik: pokój 2,3-os., śniadanie, lunch, obiadokolacja. Ograniczona liczba pokoi 
2, 3-osobowych. Po wyczerpaniu miejsc szkoła kwateruje uczestników w pokojach 
1-os. za dopłatą

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

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

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: akademik 13–17 lat
rodzina 14–17 lat

długość pobytu: 2 tygodnie 
transport: samolot
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EASTBOURNEEASTBOURNE

KAA-11/X

nadmorski kurort
szkoła w zabytkowym budynku z XVIII wieku
piękny kampus blisko plaży i centrum

Twin Group: organizacja założona w 1995 roku, czołowy organizator w zakresie 
nauczania języka angielskiego dla obcokrajowców z całego świata. Posiada rekomen-
dację Bri  sh Council, zrzeszona jest w EnglishUK.

Eastbourne: małe i bezpieczne miasto, słynny nadmorski kurort, lubiany przez Bry-
tyjczyków na spędzanie wakacji letnich. Idealne miejsce do nauki języka i aktywnego 
spędzenia wakacji.

Ośrodek nauczania: szkoła mieści się w stylowym, XVIII-wiecznym budynku 
„Compton Place”, należącym niegdyś do księcia Devonshire, otoczona wspaniałym 
13-hektarowym ogrodem, oddalona 15 minut od centrum miasta i plaży. W budynku 
szkoły mieści się m. in. 21 sal lekcyjnych, laboratorium językowe, centrum kompu-
terowe z bezpłatnym dostępem do internetu, biblioteka, pokój wypoczynkowy z TV 
i video, WiFi. Kursanci mogą korzystać ze szkolnych kortów tenisowych, boiska do piłki 
nożnej, koszykówki oraz siatkówki. W jednym terminie szkoła przyjmuje do 250 kur-
santów. 

Kurs językowy: zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wykwalifi kowaną kadrę lek-
torską na wszystkich poziomach zaawansowania. Po lekcjach w klasach kursanci 
uczestniczą w zajęciach sportowych, kulturalnych i wycieczkach z profesjonalnym 
przewodnikiem. Zajęcia prowadzone są w międzynarodowym towarzystwie. Opieku-
nowie szkolni obecni są podczas wszystkich zajęć.

Zakwaterowanie: kursanci zakwaterowani są w akademiku, położonym na terenie 
szkoły w pokojach głównie 4–6-osobowych. Łazienki są zlokalizowane na koryta-
rzach, dzielone wspólnie z innymi kursantami. W oddzielnych skrzydłach mieszkają 
chłopcy i dziewczynki. Kursanci proszeni są o zabranie własnych ręczników.

Terminy:  AUTOKAR 04.07–19.07.2020 18.07–02.08.2020 01.08–16.08.2020 
  SAMOLOT 05.07–18.07.2020 19.07–01.08.2020 02.08–15.08.2020

Cena: AUTOKAR SAMOLOT

20 LEKCJI 7590 PLN 7830 PLN
24 LEKCJE 7790 PLN 8030 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS: 
 pakiet lotniczy Warszawa-Londyn-Warszawa  1350 PLN
 pakiet autokarowy (szczegóły przejazdu str. 36):  400 PLN
–  depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku  20 GBP

Dodatkowe opcje:
–  dieta specjalna 250 PLN

 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa–Londyn  godz. 07:35 – 09:35
 Londyn–Warszawa godz. 18:15 – 21:55

Opłata zawiera
Nauka  
20 lub 24 lekcje w tygodniu
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 16
Test kwalifi kacyjny, szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu i raport końcowy

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

Zajęcia pozalekcyjne
Codzienne zajęcia popołudniowe i wieczorne, np.: golf, kręgle, Laser Quest, tenis 
ziemny i stołowy, pływanie, jazda na rolkach, kino, karaoke, zajęcia artystyczne i pla-
styczne, gry i zabawy, quizy, dyskoteki
Uwaga! W przypadku wyboru 24 lekcji odbywają się 2 zajęcia popołudniowe w tygo-
dniu oraz codzienne zajęcia wieczorne
1 całodniowa wycieczka sobotnia i wycieczki półdniowe w środy np.: Londyn, 
Hampton Court, Portsmouth, Chichester, Brighton, Has  ngs, Seven Sisters

Transfer
Transfer busem szkolnym z/do przystanku autobusowego w Brighton do miej-
sca zakwaterowania w Eastbourne, w dniu przyjazdu i w dniu wyjazdu

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: 20 lekcji 10–17 lat
24 lekcje 14–17 lat

długość pobytu: 2 tygodnie 
transport: samolot, autokar
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EDYNBURGEDYNBURG

KAA-36/X

angielski w stolicy Szkocji
 fantastyczne ośrodki nauczania
akademik lub rodzina goszcząca

Mackenzie School of English: szkoła założona w 2008 roku, posiada akredytację 
Bri  sh Council oraz zrzeszona jest w EnglishUK.

Edynburg: stolica Szkocji, jedno z ciekawszych i najładniejszych miast w Europie. 

Centrum nauczania: w zależności od wariantu zakwaterowania:
Ośrodek Merchiston Castle (akademik) – na jednej z najlepszych brytyjskich szkół z in-
ternatem. Szkoła zlokalizowana jest w spokojnej zielonej okolicy. Zajęcia odbywają się 
na terenie wspaniałego XIII-wiecznego kompleksu zamkowego.
Ośrodek Leith (rodzina goszcząca) – 5 minut jazdy od plaży i 10 minut jazdy od centrum 
miasta. Jest główną siedzibą szkoły, która mieści się w unikatowym budynku kościel-
nym. Szkoła otwarta jest codziennie do godz. 22.00. Oba ośrodki oferują nowoczesne 
udogodnienia. Do dyspozycji kursantów pozostają dobrze wyposażone sale lekcyjne, 
pokój rekreacyjny z fortepianem (Leith) i stołem bilardowym, pa  o z ogrodem oraz 
WiFi. Maksymalna liczba kursantów w jednym terminie wynosi 160 w szkole Merchi-
ston oraz 240 w ośrodku Leith.

Kurs językowy: nauka języka odbywa się na wszystkich poziomach zaawansowania 
i prowadzona jest przez wykwalifi kowaną kadrę lektorów. Program nauki połączo-
ny jest z ciekawymi zajęciami kulturalnymi, sportowo-rekreacyjnymi co pozwala 
młodzieży rozwijać umiejętności językowe, poszerzyć wiedzę o kulturze Szkocji oraz 
nawiązać przyjaźnie z uczestnikami z całego świata.

Zakwaterowanie:
– starannie wyselekcjonowane rodziny goszczące, pozwala kursantom poznać co-
dzienne życie, zwyczaje i kulturę Szkotów. Dojazd do szkoły komunikacją miejską 
zajmuje do 30 minut. Rodziny zapewniają pranie raz w tygodniu. Kursanci proszeni są 
o zabranie własnych ręczników.
– akademik, kursanci kwaterowani są na terenie kampusu, w pokojach 2-osobo-
wych z łazienkami. Dziewczęta i chłopcy mieszkają w oddzielnych skrzydłach. Kadra 
sprawuje 24h nadzór. Mają dostęp do pralni i WiFi. Kursanci proszeni są o zabranie 
własnych ręczników.

Terminy:  12.07–26.07.2020

Cena:
RODZINA 7790 PLN
AKADEMIK 8890 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS pakiet lotniczy 1540 PLN
  Przelot na trasie: Warszawa (lub Modlin) – Edynburg – Warszawa (lub Modlin) 

rozkład lotów będzie podany w terminie późniejszym

Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna 310 PLN

Opłata zawiera
Nauka  
15 godzin w tygodniu
Każda lekcja trwa 60 minut
Zajęcia w godzinach rannych i popołudniowych
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba uczniów w klasie: 15
Test kwalifi kacyjny 
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokoje 2-os. z łazienką; śniadanie, ciepły lunch w szkole (w weekend pa-
kowany), obiadokolacja
Rodzina: pokój 1-4-osobowy; śniadanie, pakowany lunch (ciepły w szkole we wtorki 
i w czwartki) obiadokolacja; bilet na komunikację miejską wliczony w cenę, kursanci 
otrzymują pierwszego dnia w szkole

Zajęcia pozalekcyjne
Akademik: 5 zajęć popołudniowych, w tym wycieczki po mieście i 3 zajęcia wieczorne 
w tygodniu np. orienta  on tour, team building, warsztaty z innowacyjnego myślenia, 
fi tness, pływanie, zajęcia plastyczne i artystyczne, Na  onal Museum of Scotland, Na-
 onal Sco   sh Gallery, Edingurgh Castle, noc fi lmowa, pokazy talentów

Rodzina: 5 zajęć popołudniowych, w tym wycieczki po mieście i 2 zajęcia wieczor-
ne w tygodniu np. Arthur’s Seat, Edingurgh Castle, Get to Know Edinburgh with iPad 
challenge, Highland Games, warsztaty, Ceilidh, pokazy talentów, dyskoteka, karaoke
2 wycieczki całodniowe, w soboty np. Glasgow, St. Andrews, Perth, S  rling

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

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: 12–17 lat
długość pobytu: 2 tygodnie 

transport: samolot
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LONDYNLONDYN

KAA-10/X

kurs standardowy lub intensywny
wspaniały kampus American Interna  onal 

University
doświadczenie uniwersyteckiego życia

Studio Cambridge: jedna z najstarszych szkół językowych, założona w 1954 roku. 
Posiada akredytację Bri  sh Council oraz zrzeszona jest w EnglishUK. Główna siedziba 
szkoły znajduje się w Cambridge, ale kampusy wakacyjne dla młodzieży zlokalizowane 
są w aż 8 innych ciekawych miejscach w Wielkiej Brytanii.

Londyn: stolica i największe miasto Anglii, położone nad rzeką Tamiza. Wielokultu-
rowość, zabytkowe obiekty architektoniczne sąsiadujące z nowoczesnymi centrami 
fi nansowymi i muzea znane na całym świecie.

Centrum nauczania: zajęcia odbywają się w przepięknym kampusie the American 
Interna  onal University, zlokalizowanym w Richmond nad Tamizą, ekskluzywnej 
dzielnicy Londynu. Na terenie kampusu znajduje się: 15 wygodnych sal lekcyjnych, 
aula, sala komputerowa z 20 stanowiskami pracy, Wi-Fi na terenie całej szkoły, pokój 
wypoczynkowy, boisko do koszykówki, kort tenisowy, piękny ogród. W pobliżu zlo-
kalizowana jest także pływalnia i sala gimnastyczna. W jednym terminie na terenie 
ośrodka przebywa do 150 osób.

Kurs językowy: program Sir William skierowany jest do ambitnej młodzieży, daje moż-
liwość doświadczenia studenckiego życia w uniwersyteckim mieście oraz spędzenia 
wakacji w mul  kulturowej metropolii. Tematyka zajęć poświęcona jest najsłynniej-
szym aspektom brytyjskiej kultury. Kursanci mają do wyboru program standardowy 
lub intensywny.

Zakwaterowanie: w akademiku na terenie kampusu, łazienki i toalety do wspólnego 
użytku znajdują się na korytarzu. Pralnia dostępna jest w akademiku. Kadra szkolna 
sprawuje nadzór 24h na dobę. Kursanci mogą opuszczać kampus tylko pod opieką 
liderów. Kursanci proszeni są o zabranie własnych ręczników.

Terminy:  28.06–11.07.2020
   12.07–25.07.2020

Cena:
8990 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS pakiet lotniczy Warszawa – Londyn – Warszawa 
  1350 PLN
 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa–Londyn godz. 07.35–09.35
 Londyn–Warszawa godz. 18.15–21.55

Opłata zawiera
Nauka  
20 lekcji w tygodniu: kurs Standardowy
28 lekcji w tygodniu: kurs Intensywny
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 12
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

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

Zajęcia pozalekcyjne
5 zajęć popołudniowych w tygodniu oraz codzienne zajęcia wieczorne np. bingo, joga 
i medytacja, dyskoteki, wieczory fi lmowe, poszukiwanie skarbów, frisbee, aerobic, 
zajęcia plastyczne i artystyczne: projektowanie T-Shirt, modelowanie w glinie, deko-
rowanie muffi  nek, robinie masek, origami; quizy oraz zajęcia sportowe: piłka nożna, 
siatkówka, koszykówka, pływanie, badminton, tenis, krykiet
Uwaga! W przypadku wyboru kursu intensywnego odbywają się tylko zajęcia wie-
czorne
Wycieczki całodniowe w środy i niedzielę oraz wycieczki półdniowe w piątki np. zwie-
dzanie Londynu, Warwick Castle, Thorpe Park, Windsor, Brighton, Cambridge

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

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: 13–17 lat
długość pobytu: 2 tygodnie 

transport: samolot
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LONDYNLONDYN

KAA-16/X

świetna lokalizacja w centrum Londynu
nauka na pres  żowym uniwersytecie UCL
zwiedzanie najciekawszych atrakcji miasta

Embassy Summer: jest częścią organizacji EC, która od 1991 roku specjalizuje się 
w kursach językowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkoła jest akredytowana 
przez Bri  sh Council oraz zrzeszona w EnglishUK, co stanowi gwarancję wysokiego 
poziomu nauczania.

Londyn: stolica i największe miasto Anglii, położone nad rzeką Tamiza. Wielokultu-
rowość, zabytkowe obiekty architektoniczne sąsiadujące z nowoczesnymi centrami 
fi nansowymi i muzea znane na całym świecie.

Centrum nauczania: zajęcia lekcyjne odbywają się na terenie renomowanego 
kampusu University College London zlokalizowanego w dzielnicy Bloomsbury, 
w centrum miasta, tuż obok Oxford Street. Uniwersytet UCL zajmuje 5 miejsce w ran-
kingu brytyjskich uczelni wyższych oraz 25 miejsce na świecie. Kampus oferuje 
nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, pokój rekreacyjny z WiFi oraz salę telewizyj-
ną. Zajęcia rekreacyjne i sportowe odbywają się w jednym z najpiękniejszych parków 
w Londynie Regents Park, 10 minut pieszo od ośrodka. W jednym terminie szkoła 
przyjmuje do 350 kursantów.

Kurs językowy: lekcje prowadzone są w międzynarodowym gronie studentów. Naukę 
w klasach uzupełnia ciekawy program zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczek 
po najciekawszych zakątkach Londynu. W trakcie wycieczek kursanci podróżują 
komunikacją miejską pod opieką kadry szkolnej. Szkoła oferuje także wycieczki opcjo-
nalne, płatne w szkole, np. Tower of London, London Eye, Madame Tussauds, Thorpe 
Park.

Zakwaterowanie: w akademiku UCL Ramsay Hall, około 5 minut spacerem od szkoły. 
Pokoje 1, 2-osobowe z umywalkami. Łazienki znajdują się na korytarzu, 1 łazienka 
dzielona na 5 kursantów. W akademikach dostępna jest płatna pralnia, ok. 3 GBP/
pranie, WiFi oraz sejf na wartościowe rzeczy. Kursanci proszeni są o zabranie włas-
nych ręczników. Osoby poniżej 18 lat nie mogą samodzielnie opuszczać akademika.

Terminy:  26.07–08.08.2020
   09.08–22.08.2020

Cena:
8990 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Warszawa – Londyn – Warszawa  
  1350 PLN
– depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku 40 GBP 

Uwaga! opłata za zgubiony klucz do pokoju wynosi 40 GBP

 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa–Londyn  godz. 07:35 – 09:35
 Londyn–Warszawa godz. 18:15 – 21:55

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

Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokój 1, 2-osobowy
Śniadanie, ciepły lunch (w weekend vouchery na lunch), obiadokolacja

Zajęcia pozalekcyjne
Codzienne zajęcia popołudniowe i wieczorne np: disco, quizy, karaoke, mini olimpia-
da, wieczory fi lmowe, wieczory międzynarodowe, pokaz mody, gry miejskie, zabawy 
w parku, szukanie skarbów, sporty zespołowe, wieczorne zakupy
Półdniowe wycieczki po Londynie poniedziałek – piątek, np. Westminster, Victo-
ria and Albert Museum, Harrods and Hyde Park, London Natural History Museum, 
katedra St. Paul’s, dzielnica No   nghill i Portobello Market, Tate Modern, London Na-
 onal Gallery, London Bri  sh Museum, spacer po Tower Bridge, rejs po rzece Tamiza, 

Leicester Square i China Town
1 całodniowa wycieczka w sobotę np: Brighton, Cambridge, Oxford
Przejazdy wg programu szkolnego są wliczone w cenę

Transfer
Taxi transfer ATAS z/na lotnisko Heathrow w Londynie w dniu przyjazdu i wyjazdu

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: 13–17 lat
18–25 lat

długość pobytu: 2 tygodnie 
transport: samolot
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LYMINGTONLYMINGTON

KAA-42/X

bezpieczne brytyjskie miasteczko
mała, rodzinna szkoła
kurs Work Experience 

English Naturally: szkoła językowa założona w 1999 roku, z główną siedzibą w Win-
chester, jest członkiem FSB (Federa  on of Small Businesses) oraz Centre for Trinity 
College w Londynie. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifi kowaną kadrę lektorską.

Lymington: bezpieczne, angielskie miasteczko położone w hrabstwie Hampshire 
w pobliżu morza oraz New Forest Na  onal Park. Znane na świecie jako ośrodek że-
glarstwa z dwiema imponującymi marinami. W pobliżu klubów żeglarskich znajduje 
się pływalnia na świeżym powietrzu, funkcjonująca nieprzerwanie od 1833 roku.

Ośrodek nauczania: mieści się w centrum miasta, w pobliżu stacji kolejowej, posiada 
przestronne klasy, pokój rekreacyjny, miejsce na grillowanie oraz bar na imprezy 
szkolne. W jednym terminie szkoła może przyjąć do 80 osób.

Kurs językowy: program nauczania koncentruje się na wzbogacaniu słownictwa, 
rozumieniu ze słuchu oraz mówieniu. Ponadto szkoła organizuje środowe spotkania 
z lokalną brytyjską społecznością. Kursanci powyżej 16 lat mogą zamienić zajęcia 
pozalekcyjne na work experience. Doświadczenie zawodowe można zdobywać 
w sklepach, kawiarniach, restauracjach. Liczba miejsc na praktykach jest ograniczona, 
należy więc zarezerwować miejsce z wyprzedzeniem. Praca podczas work experience 
nie jest wynagradzana fi nansowo.

Zakwaterowanie: kursanci zakwaterowani są u starannie dobranych rodzin goszczą-
cych w miasteczku w pieszej odległości od szkoły lub w pobliskich miejscowościach. 
Kursanci mieszkają głównie w pokojach 2-osobowych, czasem 1 lub 3-osobowych. 
Rodziny zapewniają ręczniki i pranie raz w tygodniu. Kursanci proszeni są o zabranie 
ręczników plażowych.

Terminy:  05.07–18.07.2020
   19.07–01.08.2020

Cena:
5990 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Warszawa – Londyn – Warszawa  
  1350 PLN
Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna 260 PLN

 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa–Londyn  godz. 07:35 – 09:35
 Londyn–Warszawa godz. 18:15 – 21:55

Opłata zawiera
Nauka  
15 godzin w tygodniu
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 09.00–12.30
Każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 15
Test kwalifi kacyjny online przed wyjazdem
Szkolne materiały do nauki, certyfi kat ukończenia kursu 

Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 1, 2, 3-os., śniadanie, pakowany lunch, obiadokolacja
Osoby zakwaterowane poza Lymington bezpłatny bilet na komunikację miejską otrzy-
mują pierwszego dnia w szkole

Zajęcia pozalekcyjne
4 popołudniowe i 2 wieczorne zajęcia sportowo-rekreacyjne w tygodniu, np. pły-
wanie, piłka nożna, koszykówka, fi lm-making, tenis, sporty drużynowe, trampolina, 
krykiet, foto-spacer, sztuka i rzemiosło, wizyta w muzeum, poszukiwanie skarbów, 
pływanie łódkami, aukcje charytatywne
Środowe Let’s meet up z udziałem lokalnej społeczności oraz piątkowe imprezy w to-
warzystwie wszystkich kursantów
Wycieczki półdniowe w czwartki np. Portsmouth, Southampton, Brockenhurst
Wycieczka całodniowa sobotnia, np. Londyn, Bournemouth, wyspa Wight
Uwaga! Na kursie Work Experience odbywają się tylko zajęcia wieczorne i wycieczka 
całodniowa sobotnia

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

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: 11–14 lat
15–17 lat

długość pobytu: 2 tygodnie 
transport: samolot
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MARCHANTS HILLMARCHANTS HILL

KAA-12/X

2 wycieczki: Oxford i Windsor
Adventure Park – zabawy sportowe dla 

aktywnych
Wieczorne zajęcia w towarzystwie 

Brytyjczyków
PGL Travel: uznany organizator “zielonych szkół” dla brytyjskich dzieci, a także mię-
dzynarodowych obozów letnich, działający od 1957 roku. Posiada akredytację Bri  sh 
Council. 

Marchants Hill: kampus zlokalizowany jest w okolicach miejscowości Guildford 
w hrabstwie Surrey. Krajobraz Devil’s Punchbowl w Marchants Hill zapiera dech 
w piersiach – łatwo zapomnieć, że jesteś tylko godzinę jazdy od Londynu.

Ośrodek nauczania: kampus Marchants Hill otoczony pięknymi lasami, zajmuje roz-
ległe tereny zielone. Uczestnicy mają do swojej dyspozycji jasne i przestronne sale 
lekcyjne oraz dobrze wyposażone zaplecze sportowe: boiska halowe, boiska trawia-
ste do gry w piłkę nożną i krykieta, jezioro do uprawiania sportów wodnych, ścianki 
wspinaczkowe, park linowy, tory z przeszkodami oraz pola do gier terenowych. 
Kursanci mają także dostęp do pokoju rekreacyjnego z grami, sali disco, dobrze za-
opatrzonego sklepu, płatnej pralni z suszarnią. Spokojna zielona okolica wśród lasów 
sprzyja nie tylko nauce języka ale także uprawianiu sportów w jego naturalnym środo-
wisku. W jednym terminie ośrodek przyjmuje do 200 uczestników.

Kurs językowy: szczególnie polecany dla osób w wieku 9-15 lat, łączy w sobie naukę 
w klasach z unikatowym programem sportów wyczynowych i gier terenowych. 
Program nauczania koncentruje się na wzbogacaniu słownictwa, rozumieniu ze 
słuchu oraz rozwijaniu umiejętności konwersacyjnych podczas zabaw na świeżym 
powietrzu również w gronie brytyjskiej młodzieży. Zajęcia prowadzone są przez wy-
kwalifi kowaną i doświadczoną kadrę lektorską. Profesjonalni sport leaderzy dbają 
o bezpieczeństwo dzieci oraz zapewniają doskonałą zabawę.

Zakwaterowanie: w drewnianych domkach o dobrym standardzie na terenie 
ośrodka, pokoje 4–6-osobowe z łazienką. Dziewczęta i chłopcy mieszkają w oddziel-
nych strefach. Kursanci proszeni są o zabranie sportowych ubrań, dwóch ręczników 
(kąpielowy i na zajęcia wodne) oraz 2 par butów sportowych.

Terminy:  11.07–19.07.2020
   25.07–02.08.2020

Cena:
4690 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS (szczegóły przejazdu str. 36): 
 pakiet autokarowy* 400 PLN
 * dopłata do pakietu autokarowego, wyjazd z:  Bydgoszcz 100 PLN
  Gdańsk 150 PLN

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

Zakwaterowanie i wyżywienie
Domki o dobrym standardzie: pokoje 4–6-os. z łazienką, śniadanie, ciepły lunch, (pa-
kowany na wycieczkach), obiadokolacja

Zajęcia pozalekcyjne
5 popołudniowych zajęć sportowych, np. wspinaczka, zjazd na linie, Zip Wire and 
Trapeze, gigantyczna huśtawka, budowanie tratw i kajakarstwo, strzelanie z karabinu 
i wspinaczka, łucznictwo, aeroball, Wacky Races, Robot Wars, Splash oraz codzienne 
zajęcia wieczorne: zasadzki, gry i zabawy, disco, quizy, ognisko, zdobywanie fl agi
Wycieczka całodniowa do Oxfordu w środę oraz wycieczka półdniowa do Windsor 
w piątek

Transfer
Transfer szkolny z przystanku autokarowego w Londynie, Willington do/z ośrodka 
w dniu przyjazdu i w dniu wyjazdu

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: 7–17 lat
długość pobytu: 9 dni 
transport: autokar
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OXFORDOXFORD

KAA-69/X

słynne uniwersyteckie miasto
całoroczna szkoła z programem 

akademickim
akademik tuż obok szkoły

Kings: renomowana szkoła, założona w 1957 roku, posiada akredytację Bri  sh 
Council i jest zrzeszona w EnglishUK. Posiada nowoczesne centra nauczania zlokalizo-
wane w Wielkiej Brytanii oraz w USA.

Oxford: jedno z najstarszych i najsłynniejszych miast uniwersyteckich świata, położo-
ne w południowej części Wielkiej Brytanii oferuje wspaniałą, zabytkową architekturę 
i uniwersytecki klimat, nazywane „miastem malowniczych wież”.

Centrum nauczania: ośrodek St. Josephs zlokalizowany jest w willowej dzielnicy 
Oxfordu, 20 minut jazdy od centrum miasta. Szkoła oferuje: 21 nowoczesnych sal lek-
cyjnych z tablicami interaktywnymi, specjalistyczne studio plastyczne, mul  medialne 
laboratorium naukowo – językowe, bibliotekę, czytelnię, pokój rekreacyjny, centrum 
komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu oraz WiFi w całym budynku. Na 
terenie szkoły znajduje się przestronna kafeteria serwująca ciepłe posiłki oraz pa  o, 
gdzie kursanci mogą relaksować się podczas przerw w zajęciach. W jednym terminie 
szkoła przyjmuje do 100 kursantów.

Kurs językowy: łączy naukę w klasach z ciekawym programem zajęć pozalekcyjnych 
i wycieczek. Program lekcyjny obejmuje pracę w grupach, projekty, gry i zabawy. 
W trakcie kursu przeprowadzane są testy cząstkowe. Nauka języka prowadzona jest 
przez doświadczoną i wykwalifi kowana kadrę szkolną.

Zakwaterowanie:
– starannie wyselekcjonowane rodziny goszczące, zlokalizowane do 30 minut pieszo 
od szkoły, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych. Kursanci proszeni są o zabranie 
własnych ręczników. Kosz przejazdów po mieście pokrywa uczestnik ok. 18 GBP/tydz.
– akademik Crescent Hall, należący do Oxford Brookes University, położony zaledwie 
2 minuty spacerem od szkoły. Kursanci mieszkają w pokojach 1-osobowych, pogrupo-
wanych w 6-pokojowe apartamenty, z których każdy posiada 2 łazienki. Do dyspozycji 
mieszkańców pozostaje płatna pralnia 5 GBP/pranie, sala telewizyjna i ogród. Kursanci 
proszeni są o zabranie własnych ręczników.

Terminy:  05.07–18.07.2020
   19.07–01.08.2020

Cena:
RODZINA 7890 PLN
AKADEMIK 9190 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Warszawa – Londyn – Warszawa 
   1350 PLN
Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna  310 PLN

 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa–Londyn  godz. 07:35 – 09:35
 Londyn–Warszawa godz. 18:15 – 21:55

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

Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2-os., śniadanie, ciepły lunch w szkole (w weekend pakowany), obia-
dokolacja
Akademik: pokój 1-os., śniadanie, ciepły lunch w szkole (na wycieczkach pakowany), 
obiadokolacja

Zajęcia pozalekcyjne
4 popołudniowe zajęcia sportowo-rekreacyjne i 3 zajęcia wieczorne w tygodniu, np. 
zwiedzanie muzeów, pływanie łódkami, wizyta w college’ach, ogród botaniczny, wie-
czory fi lmowe, sztuka i rzemiosło, quizy, gry i zabawy zespołowe
2 wycieczki półdniowe podczas pobytu, np. Cotswold Wildlife Park, Blenheim Palace
1 wycieczka całodniowa sobotnia, np. Bath, Salisbury and Stonehenge,Windsor, Strat-
ford-upon-Avon, Portsmouth
1 wycieczka całodniowa niedzielna do Londynu
Bilety wstępów oraz przejazdy wg programu szkolnego są wliczone w cenę

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

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: akademik 14–17 lat
rodzina 16–17 lat

długość pobytu: 2 tygodnie 
transport: samolot
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PETERSFIELDPETERSFIELD

KAA-26/X

 tradycyjne brytyjskie miasteczko
mała, rodzinna szkoła
kurs Work Experience!

English Naturally: szkoła językowa założona w 1999 roku, z główną siedzibą w Win-
chester, jest członkiem FSB (Federa  on of Small Businesses) oraz Centre for Trinity 
College w Londynie. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifi kowaną kadrę lektorską.

Petersfi eld: urokliwe angielskie miasteczko, położone na terenie South Downs Na  o-
nal Park, około 95 km od Londynu. Miasto oferuje różne atrakcje w tym malownicze 
naturalne jezioro oraz popularny odkryty basen z podgrzewaną wodą.

Ośrodek nauczania: szkoła mieści się w Petersfi eld Social Club, w pobliżu stacji ko-
lejowej. Posiada 4 sale lekcyjne, pokój rekreacyjny, miejsce do grillowania oraz bar, 
w którym organizowane są szkolne imprezy. Szkoła korzysta również z innych sal 
w mieście, w tym z biblioteki, znajdującej się na głównym placu. WiFi jest dostępne 
w Social Club. W jednym terminie szkoła może przyjąć do 80 osób.

Kurs językowy: program nauczania koncentruje się na wzbogacaniu słownictwa, 
rozumieniu ze słuchu oraz mówieniu. Ponadto szkoła organizuje środowe spotkania 
z lokalną brytyjską społecznością. Kursanci powyżej 16 lat mogą zamienić zajęcia 
pozalekcyjne na work experience. Doświadczenie zawodowe można zdobywać 
w sklepach, kawiarniach, restauracjach. Liczba miejsc na praktykach jest ograniczona, 
należy więc zarezerwować miejsce z wyprzedzeniem! Praca podczas work experience 
nie jest wynagradzana fi nansowo.

Zakwaterowanie: kursanci zakwaterowani są u starannie dobranych rodzin goszczą-
cych w miasteczku w pieszej odległości od szkoły lub w pobliskich miejscowościach, 
wówczas uczestnik samodzielnie dojeżdża do szkoły (bilet w cenie). Kursanci mieszka-
ją głównie w pokojach 2-osobowych, czasem również w pokojach 1 i 3-osobowych. 
Rodziny zapewniają ręczniki i pranie raz w tygodniu. Kursanci proszeni są o zabranie 
ręczników kąpielowych.

Terminy:  12.07–25.07.2020

Cena:
5990 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Warszawa – Londyn – Warszawa
  1350 PLN
Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna 260 PLN

 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa–Londyn  godz. 07:35 – 09:35
 Londyn–Warszawa godz. 18:15 – 21:55

Opłata zawiera
Nauka  
15 godzin w tygodniu
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 09.00–12.30
Każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 15
Test kwalifi kacyjny online przed wyjazdem
Szkolne materiały do nauki, certyfi kat ukończenia kursu 

Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 1, 2, 3-os., śniadanie, pakowany lunch obiadokolacja
Osoby zakwaterowane poza Petersfi eld mają bezpłatny bilet na komunikację miejską, 
otrzymują pierwszego dnia w szkole

Zajęcia pozalekcyjne
4 popołudniowe i 2 wieczorne zajęcia sportowo-rekreacyjne w tygodniu, np. pły-
wanie, piłka nożna, koszykówka, fi lm-making, tenis, sporty drużynowe, trampolina, 
krykiet, foto-spacer, sztuka i rzemiosło, wizyta w muzeum, poszukiwanie skarbów, 
pływanie łódkami, aukcje charytatywne
Środowe Let’s meet up z udziałem lokalnej społeczności oraz piątkowe imprezy w to-
warzystwie wszystkich kursantów 
2 wycieczki półdniowe czwartkowe podczas pobytu np. Portsmouth, Southampton, 
Brockenhurst
Wycieczka całodniowa sobotnia, np. Londyn, Bournemouth, wyspa Wight
Uwaga! Na kursie Work Experience odbywają się tylko zajęcia wieczorne i wycieczka 
całodniowa sobotnia

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

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: 11–14 lat
15–17 lat

długość pobytu: 2 tygodnie 
transport: samolot
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SWANAGESWANAGE

KAA-25/X

 fantastyczny kampus
15 godzin zajęć sportowych w tygodniu
wspaniała nadmorska lokalizacja

Harrow House: jedyna szkoła językowa zlokalizowana w nadmorskiej miejscowości 
Swanage. Założona w 1969 roku, zrzeszona w EnglishUK, posiada rekomendację De-
partamentu Edukacji Wielkiej Brytanii oraz akredytację Bri  sh Council.

Swanage: popularny nadmorski kurort na południowym wybrzeżu Anglii, oddalony 
od Londynu około 2,5 godziny jazdy samochodem. Miasto leży na wschodnim końcu 
Wybrzeża Jurajskiego, znajdującego się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 
Oferuje piękne, piaszczyste plaże, tradycyjne kawiarenki i parki rozrywki, fes  wale, 
koncerty i muzea.

Ośrodek nauczania: fantastyczny kampus, zajmuje 2,5ha terenów zielonych, zloka-
lizowany około 10 minut spacerem od centrum miasteczka i plaży. Na jego terenie 
znajdują się m. in. 33 nowocześnie urządzone sale lekcyjne, laboratorium komputero-
we, biblioteka, pokój gier ze stołami do gry w bilarda, ping-ponga oraz rzutkami, sala 
dyskotekowa z barem i telewizją satelitarną, kafeteria, sklep, aula teatralna, pralnia 
samoobsługowa, gabinet lekarski oraz liczne obiekty sportowe m.in. podgrzewany 
basen, sala gimnastyczna, korty tenisowe, boiska do gry w koszykówkę i piłkę nożną, 
mini golf, studio fi tness , joga/aerobic studio, WiFi. W jednym terminie szkoła przyj-
muje do 300 kursantów.

Kurs językowy: program łączy naukę w klasach z bogatym programem zajęć spor-
towych, aż 15 godzin w tygodniu. Kurs koncentruje się na wzbogacaniu słownictwa, 
rozumieniu ze słuchu oraz rozwijaniu konwersacyjnego angielskiego podczas wspól-
nych zabaw, zajęć towarzyskich, sportu i gier. Zajęcia w gronie młodzieży z ponad 
50 krajów nadzorowane przez entuzjastyczną kadrę szkolną. Kurs adresowany do 
uczestników lubiących zajęcia sportowe i aktywne spędzanie czasu.

Zakwaterowanie: w akademiku na terenie kampusu, w kilkuosobowych pokojach, 
wspólne łazienki zlokalizowane są na korytarzach. Kadra szkolna mieszka wraz z mło-
dzieżą i sprawują nadzór 24h. Płatnia pralnia dostępna w akademiku, 5 GBP/pranie. 
Kursanci proszeni są o zabranie własnych ręczników.

Terminy: TERMIN 1 12.07–25.07.2020
  TERMIN 2 02.08–15.08.2020

Cena:
TERMIN 1 8390 PLN
TERMIN 2 7990 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Warszawa – Londyn – Warszawa  
  1350 PLN
 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa–Londyn  godz. 07:35 – 09:35
 Londyn–Warszawa godz. 18:15 – 21:55

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

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

Zajęcia pozalekcyjne
Codzienne zajęcia popołudniowe sportowe, np. aeroball, dodgeball, bilard, bad-
minton, koszykówka, siatkówka, mini golf, benchball, gra w dwa ognie, piłka nożna, 
ćwiczenia na siłowni, krykiet, hokej, rugby, piłka ręczna, lacrosse, siatkówka, łuczni-
ctwo, pływanie, tenis ziemny, tenis stołowy, piłka nożna, hokej, netball, gry na plaży
Codzienne zajęcia wieczorne np. karaoke, bingo, dyskoteki, wieczory fi lmowe, malo-
wanie twarzy, gry, zabawy, quizy, konkursy talentów, pantomima, mini olimpiada
1 sobotnia wycieczka całodniowa do Londynu
1 niedzielna wycieczka półdniowa do Bournemouth

Transfer
Transfer z opiekunem ATAS z/na lotnisko Heathrow w Londynie w dniu przyjaz-
du i powrotu

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: 11–17 lat
długość pobytu: 2 tygodnie 

transport: samolot
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MALTA MALTA St. Paul’s BaySt. Paul’s Bay

KMA-05/X

śródziemnomorski klimat
zwiedzanie interesujących zakątków wyspy
hotel w St. Paul’s Bay

Easy School of Languages: szkoła językowa założona w 2003 roku, dysponująca 
całorocznym centrum nauczania dla osób dorosłych w Valle  cie, oraz wakacyjnym 
ośrodkiem nauczania dla młodzieży w urokliwej miejscowości Mosta. Szkoła posiada 
akredytację FELTOM, która stanowi gwarancję wysokiego poziomu nauczania. 

Mosta: miasto położone w samym sercu Malty, 10 minut jazdy od zatoki St. Paul’s Bay. 
Słynie ze wspaniałej budowli sakralnej Rotunda oraz tradycyjnych angielskich budek 
telefonicznych prezentujących się pięknie w maltańskim słońcu. Język angielski jest tu 
powszechnie używany. Błękitne niebo i ciepłe morze gwarantowane przez cały rok.

Centrum nauczania: zajęcia prowadzone są na terenie Mosta Secondary School 
Zokrija, 10 minut pieszo od centrum miasta. Do dyspozycji kursantów pozostają no-
woczesne udogodnienia: duże, jasne sale lekcyjne, z niektórych sal rozpościera się 
wspaniały widok na kościół Rotunda, pokój rekreacyjny oraz halę sportową. Szkoła za-
pewnia codzienny transport busem z/na zajęcia lekcyjne. Na terenie szkoły w jednym 
terminie przebywa do 200 uczestników.

Kurs językowy: łączy naukę w klasach z bogatym programem zajęć sportowo-rekrea-
cyjnych oraz wycieczek, w trakcie których kursanci wykorzystują zdobytą na lekcjach 
wiedzę, rozwijają swobodę komunikowania się w języku angielskim również poprzez 
wspólną zabawę i poznawanie ciekawych miejsc, zawierają nowe znajomości oraz do-
świadczają maltańskiego stylu życia. Zajęcia lekcyjne prowadzone są na wszystkich 
poziomach zaawansowania przez wykwalifi kowaną kadrę szkolną. 

Zakwaterowanie: 4* hotel Bellavista, zlokalizowany w zatoce St. Paul’s Bay, 10 minut 
jazdy od szkoły. Kursanci mieszkają w klimatyzowanych pokojach 3, 4-osobowych 
z łazienkami i balkonem. Do dyspozycji kursantów pozostaje m.in. basen, jacuzzi, re-
stauracja i mini-market. Ręczniki są zapewnione. WiFi dostępne w hotelowym lobby.

Terminy: 27.06–11.07.2020* 11.07–25.07.2020
  25.07–08.08.2020 08.08–22.08.2020
*  29.06 – z uwagi na święto lekcje nie odbywają się i będą zastąpione wycieczką do 

Ta Fra Ben Rocky Beach

Cena:
6390 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Warszawa – Malta – Warszawa 
   1490 PLN
– depozyt płatny w hotelu w dniu przyjazdu  50 EUR

 Szczegóły przelotu liniami Air Malta:
 Warszaw–Malta  12.30-15.20
 Malta–Warszawa  08.55-11.40

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

Zakwaterowanie i wyżywienie
Hotel 4*, pokój 3, 4-os. z łazienką, śniadanie, lunch (pakowany w szkole), obiado-
kolacja

Zajęcia pozalekcyjne
Bogaty program zajęć popołudniowych i wieczornych: poszukiwanie skarbów, Vallet-
ta Cultural Visit + 5D, gry i zabawy sportowe, zwiedzanie Mdiny, Sandy Beach – Golden 
Bay, zajęcia relaksacyjne, spacer po wyspie Isla i Gardjola Gardens Panoramic View, 
wycieczka do wioski Ta’ Qali Cra  s Village z pokazem wyrobów rzemieślniczych, Tra-
di  onal Village Feast, zakupy, quizy, wieczór fi lmowy, dyskoteki w klubie Numero Uno, 
wieczorne imprezy
1 sobotnia wycieczka całodniowa: Marsaxlokk Flea Market & Pre  y Bay, Splash and 
Fun Water Park, Mellieha Sandy Beach i rejs statkiem na Blue Lagoon

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

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: 11–17 lat
długość pobytu: 2 tygodnie 

transport: samolot
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CYPR CYPR LIMASSOLLIMASSOL

KCA-02/X

śródziemnomorski klimat
zakwaterowanie w 3* hotelu
codzienne wycieczki na plażę

English in Cyprus: szkoła założona w 2007 roku, wchodzi w skład międzynarodowej 
organizacji Bayswater, dysponuje dwoma ośrodkami nauczania na Cyprze: w miejsco-
wości Limassol dla osób dorosłych oraz w Episkopi dla młodzieży. Posiada akredytację 
Cypryjskiego Ministerstwa Edukacji oraz jest członkiem English Language Associa  on 
of Cyprus. Wszystkie kursy prowadzone są przez wykwalifi kowanych nauczycieli.

Limassol: to drugie co do wielkości miasto na Cyprze i największy kurort. Słońce, plaże 
ze wspaniałymi morskimi widokami przyciągają turystów przez okrągły rok. Dzięki 
swojemu klimatowi, gościnności i rozwiniętej infrastrukturze miasto otrzymało miano 
Cypryjskiej Riwiery. 

Centrum nauczania: zajęcia prowadzone są w ośrodku dla młodzieży,  10 minut jazdy 
busem od hotelu i starego miasta oraz 5 minut jazdy od plaży. Do dyspozycji kursantów 
pozostają: klimatyzowane sale lekcyjne,  laboratorium komputerowe,  sala sportowa, 
teatr, sklepik z przekąskami. W jednym terminie szkoła przyjmuje do 200 kursantów.

Kurs językowy: program łączy w sobie naukę w klasach z ciekawym programem zajęć 
pozalekcyjnych i wycieczek, w trakcie których kursanci będą mogli poznać najciekaw-
sze zakątki wyspy oraz ćwiczyć język angielski w codziennych sytuacjach.  Młodzież 
podróżuje pod nadzorem kadry szkolnej. Kursanci  mają również możliwość  spędza-
nia czasu na plaży, pod nadzorem opiekunów. 

Zakwaterowanie: Tasiana Star  hotel 3*, położony 10 minut jazdy busem od szkoły. 
Młodzież kwaterowana jest w klimatyzowanych pokojach 3-osobowych z łazien-
ką lub 2-osobowych pogrupowanych w 4 osobowe apartamenty ze wspólną 
łazienką i kuchnią. TV, lodówka i suszarka są w każdym pokoju lub apartamencie. 
Do dyspozycji kursantów pozostaje: odkryty basen, pa  o, boiska sportowe, sala dy-
skotekowa, restauracja, WiFi (na terenie całego hotelu), sejf (opłata 10 EUR), płatna 
pralnia (ok. 2 EUR/pranie).  Ręczniki są zapewnione. Kursanci proszeni są o zabranie 
ręczników plażowych. Kadra szkolna sprawuje nadzór 24h. Szkoła zapewnia codzienny 
transfer z/do szkoły.  

Terminy:  31.07–15.08.2020

Cena:
5990 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Warszawa – Larnaka – Warszawa 
  1290 PLN
– depozyt płatny pierwszego dnia w szkole   60 EUR

 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa–Larnaka  godz. 22.35 – 03.00
 Larnaka–Warszawa godz. 03.50 – 06.25

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

Zakwaterowanie i wyżywienie
Hotel 3*, Tasiana Star: pokój 3-os. z łazienką lub apartament 4-os. z łazienką 
(2 pokoje 2-os.)
Śniadanie na ciepło, lunch w formie bufetu (pakowany na wycieczkach), obiadokolacja 
w formie bufetu

Zajęcia pozalekcyjne
Codzienne zajęcia sportowo-rekreacyjne popołudniowe i wieczorne np. aerobic, 
taniec, piłka nożna, piłka plażowa, mini olimpiada, zajęcia plastyczne, warsztaty ar-
tystyczne, karaoke, talent show, fashion show, quizy, wieczory fi lmowe, Casino Night, 
wieczory międzynarodowe, zajęcia na plaży
2 wycieczki całodniowe sobotnie oraz 2 wycieczki półdniowe podczas pobytu, np. 
Troodos, Caledonian Falls and Troodi  ssa, Paphos boat trip, Omodos Mountains 
Village, Fasouri Water Park

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

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: 7–11 lat
12–17 lat

długość pobytu: 2 tygodnie 
transport: samolot
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wspaniały kampus z widokiem na Pacyfi k
10 wycieczek na 3 tygodniach
bezpośredni lot do Los Angeles

Kings: wiodąca grupa międzynarodowych szkół językowych w Wielkiej Brytanii i USA, 
założona w 1957 roku, posiada rekomendację Bri  sh Council oraz English UK. Zajęcia 
prowadzone są przez wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę szkolną.

Malibu: magiczne miejsce, położone w aglomeracji Los Angeles, oferuje najsłyn-
niejsze na świecie plaże ze smukłymi palmami i bulwarem zachodzącego słońca. 
Niepowtarzalne wydarzenia kulturalne i atrakcje turystyczne światowej klasy przycią-
gają turystów z całego świata.

Ośrodek nauczania: zajęcia prowadzone są na terenie fantastycznego Uniwersytetu 
Pepperdine, zlokalizowanego w zachodniej części kalifornijskiego wybrzeża, w aglo-
meracji Los Angeles. Kampus znajduje się w pieszej odległości od gór Santa Monica 
i oferuje wspaniały widok na Pacyfi k. Na terenie ośrodka o powierzchni 336ha 
uczestnicy mają do dyspozycji: nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, basen, boiska 
sportowe, restaurację z tarasem widokowym na ocean, przestronne pokoje rekrea-
cyjne, internet WiFi. W jednym terminie szkoła przyjmuje do 250 kursantów.

Kurs językowy: program łączy w sobie naukę w klasach z ciekawym programem zajęć 
pozalekcyjnych i wycieczek pod nadzorem kadry szkolnej. Wspólna nauka oraz aktyw-
ności w towarzystwie międzynarodowym w naturalny sposób rozwijają umiejętności 
językowe oraz poszerzają wiedzę o Stanach Zjednoczonych i innych kulturach w at-
mosferze niezwykłej, wakacyjnej zabawy.

Zakwaterowanie: w akademiku, na terenie kampusu, w 2-osobowych pokojach 
z wiatrakami. Dziewczęta i chłopcy mieszkają w oddzielnych strefach. Łazienki dzie-
lone są zwykle na 4 osoby. Kadra szkolna mieszka na terenie kampusu z młodzieżą 
i sprawuje nadzór 24h. Płatna pralnia dostępna jest na terenie kampusu, 3 USD za 
pranie. Kursanci proszeni są o zabranie własnych ręczników. Uczestnicy nie mogą sa-
modzielnie wychodzić poza kampus.

Terminy: 2 tygodnie 08.07–22.07.2020
  3 tygodnie 08.07–29.07.2020

Cena:
2 TYGODNIE 12990 PLN
3 TYGODNIE 17590 PLN

Przedpłata:  4000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy Warszawa – Los Angeles – Warszawa   
   4500 PLN
– depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku  100 USD

 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa–Los Angeles  godz. 16.45 – 20.00
 Los Angeles–Warszawa godz. 16.45 – 13.20

Opłata zawiera
Nauka  
15 godzin w tygodniu
Każda lekcja trwa 60 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 15
Test kwalifi kacyjny, szkolne materiały do nauki, certyfi kat ukończenia kursu

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

Zajęcia pozalekcyjne
Codzienne zajęcia wieczorne i raz w tygodniu popołudniowe zajęcia sportowo-
-rekreacyjne, np. baseball, koszykówka, taniec, dyskoteka, pokazy mody, karaoke, 
mini-olimpiada, wieczory fi lmowe, quizy, piłka nożna, pływanie, pokazy talentów, tenis
2 tygodnie: 6 wycieczek całodniowych; 3 tygodnie: 10 wycieczek całodniowych 
– Santa Monica, LACMA & The Grove/Farmers Market, Disneyland, The Americana 
and Glendale Galleria, Santa Barbara, Downtown LA or Hollywood i Griffi  th Observa-
tory, Universal Studios*, Citadel Outlets*, California Science Center and Beverly Hills*, 
Vanice Beach*
* wycieczki tylko na 3 tygodniowym kursie
Bilety wstępów oraz przejazdy są wliczone w cenę zgodnie z programem

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

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

Nadzór opiekuna ATAS
Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski aż do 
powrotu do kraju.
Uwaga! Wylot z Polski 08.07 i powrót 29.07 odbywa się wspólnie z opiekunem ATAS. 
Powrót do Polski po 2 tygodniach 22.07 jest samodzielny, opiekun odwozi młodzież 
na lotnisko w Los Angeles i pomaga w odprawie, a do Polski wracają samodzielnie. Do-
datkowo opiekę w kampusie nad kursantami sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna

wiek uczestników: 10–17 lat
długość pobytu: 2 tygodnie 

 3 tygodnie 
transport: samolot

LOS ANGELES/MALIBULOS ANGELES/MALIBU
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MIAMIMIAMI 

KUA-14/X

NASA – Kennedy Space Center
piękny kampus St. Thomas University
słoneczna Floryda

The Language Academy: renomowana amerykańska szkoła językowa, założona 
w 1997 roku. Posiada akredytację Quality English oraz zrzeszona jest w EnglishUSA. 
Siedziba szkoły znajduje się w Fort Lauderdale w stanie Floryda, ale kampusy wakacyj-
ne dla młodzieży zlokalizowane są także w Nowym Jorku i Los Angeles.

Miami: mul  kulturowe miasto na Florydzie, w którym lato nigdy się nie kończy. 
Piękne plaże, wspaniała architektura, wybuchowa mieszanka kultur i krokodyle. Ulu-
biony kurort Amerykanów, gdzie sezon na sporty wodne trwa cały rok.

Centrum nauczania: zajęcia prowadzone są na terenie pres  żowej katolickiej uczelni 
St. Thomas University, która od 1946 roku jest własnością Państwa Watykan. Kampus 
zlokalizowany w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Miami Gardens, 20 minut jazdy od 
centrum i plaży. Kampus oferuje: wygodne i przestronne sale lekcyjne, bibliotekę, 
boisko do piłki nożnej, kort tenisowy, pływalnię, studio fi tness z siłownią, salę rekrea-
cyjną oraz przestronny hol, w którym kursanci mogą wypoczywać między zajęciami. 
W jednym terminie na terenie ośrodka przebywa do 200 osób.

Kurs językowy: kurs wakacyjny daje możliwość doświadczenia studenckiego życia 
w uniwersyteckim kampusie oraz spędzenia niezapomnianych wakacji w mul  kul-
turowej metropolii. Tematyka zajęć poświęcona jest najsłynniejszym aspektom 
amerykańskiej kultury.

Zakwaterowanie: w akademiku na terenie kampusu, 3 minuty spacerem od szkoły. 
Kursanci mieszkają w klimatyzowanych, 2-osobowych pokojach, pogrupowanych 
w 2-pokojowe apartamenty, 1 łazienka dzielona na 4 osoby. Kursanci mają dostęp 
do WiFi oraz do płatnej pralni, 2 USD za pranie. Kadra szkolna sprawuje nadzór 24h. 
Ręczniki kąpielowe są zapewnione, plażowy należy mieć własny.

Termin:  11.07–25.07.2020

Cena:
11190 PLN

Przedpłata:  4000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS:
 pakiet lotniczy Warszawa – Miami – Warszawa  3950 PLN
– depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku 100 USD 

 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa–Miami  godz. 12.05 – 17.30
 Miami–Warszawa godz. 20.05 – 12.15

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

Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokój 2-os., śniadanie, ciepły lunch w szkole, obiadokolacja (w weekend 
śniadanie i obiadokolacja) 

Zajęcia pozalekcyjne
Codzienne zajęcia wieczorne i raz w tygodniu popołudniowe zajęcia sportowo-re-
kreacyjne np. baseball, piłka nożna, koszykówka, tenis, pływanie, fi tness, quizy, gry 
i konkursy, wieczory międzynarodowe, Dinner at Hard Rock Café, Brickell City Center
8 wycieczek popołudniowych np. Fort Lauderdale Canal Cruise and Las Olas Walk, 
Miami Wynwood & Design District, Miami South Beach, Aventura Mall, Fort Lau-
derdale beach, Everglades Gator Park, Miami Lincoln Road, Key Biscayne, Miami 
Seaquarium, Ocean Drive, Downtown Miami & Bayside
Sobotnia wycieczka całodniowe do NASA – Kennedy Space Center i niedzielna np. 
Sawgrass Mills, Aventura Mall

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

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

Uwaga! Od 11 listopada 2019 Polacy mogą podróżować turystycznie do USA bez wiz, ko-
nieczne jest uzyskanie autoryzacji ESTA (Electronic System for Travel Authoriza  on). Koszt ok. 
14 USD (upoważnia do wielokrotnych podróży przez okres dwóch lat). Rejestracja na stronie: 
h  ps://esta.cbp.dhs.gov.
System ESTA będzie dostępny dla podróżnych posiadających paszport z chipem do odczytu kom-
puterowego.

wiek uczestników: 13–18 lat
długość pobytu: 2 tygodnie 

transport: samolot
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NOWY JORKNOWY JORK 

KUA-09/X

niezwykła atmosfera „Big Apple”
Brooklyn Bridge, Statua Wolności i inne 

atrakcje
10 wycieczek na 3 tygodniach

Kings: wiodąca grupa międzynarodowych szkół językowych w Wielkiej Brytanii i USA, 
założona w 1957 roku, posiada rekomendację Bri  sh Council oraz English UK. Zajęcia 
prowadzone są przez wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę szkolną.

Nowy Jork: nazywany często „Big Apple”. Ogromna metropolia, światowe centrum 
mody, rozrywki i kultury, a także centrum biznesowo-ekonomiczne. Statua Wolności, 
Empire State Building, Rockefeller Center, Times Square, Wall Street, Central Park czy 
Most Brooklyński corocznie przyciągają miliony turystów.

Centrum nauczania: zajęcia prowadzone są na kampusie uniwersytetu Concordia 
College w zielonej i zamożnej dzielnicy Bronxville, na przedmieściach Nowego Jorku, 
zaledwie 30 minut jazdy pociągiem od Manha  anu oraz 45 minut jazdy z lotniska 
JFK. Na terenie kampusu do dyspozycji uczestników pozostaje: hala do gry w koszy-
kówkę, wielofunkcyjna sala sportowa, boisko do siatkówki plażowej, stołówka, pokój 
rekreacyjny, aula wykładowa, WiFi. W jednym terminie na kursie przebywa około 150 
uczestników.

Kurs językowy: program łączy w sobie naukę w klasach z ciekawym programem zajęć 
pozalekcyjnych i wycieczek pod nadzorem kadry szkolnej. Wspólna nauka oraz aktyw-
ności w towarzystwie międzynarodowym w naturalny sposób rozwijają umiejętności 
językowe oraz poszerzają wiedzę o Stanach Zjednoczonych i innych kulturach w at-
mosferze niezwykłej, wakacyjnej zabawy.

Zakwaterowanie: w akademiku na terenie kampusu, w wygodnych 2-osobowych 
pokojach z wiatrakami. Nowoczesne łazienki dzielone są z innymi uczestnikami kursu. 
Dziewczęta i chłopcy mieszkają w oddzielnych budynkach lub na oddzielnych pię-
trach. Dostęp do bezpłatnej pralni jest zapewniony. Uczestnicy proszeni są o zabranie 
własnych ręczników. Uczestnicy nie mogą samodzielnie wychodzić poza kampus.

Terminy: 3 tygodnie 01.07–22.07.2020
  2 tygodnie 22.07–05.08.2020

Cena:
2 TYGODNIE 11990 PLN
3 TYGODNIE 16290 PLN

Przedpłata:  4000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS: 
 pakiet lotniczy Warszawa – Nowy Jork – Warszawa  3950 PLN
– depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku  100 USD

 Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
 Warszawa–Nowy Jork godz. 16.45 – 20.00
 Nowy Jork–Warszawa godz. 22.00 – 12.30

Opłata zawiera
Nauka  
15 godzin w tygodniu
Nauka w grupach międzynarodowych
Każda lekcja trwa 60 minut
Maksymalna liczba osób w grupie: 15
Test kwalifi kacyjny, szkolne materiały do nauki, certyfi kat ukończenia kursu

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

Zajęcia pozalekcyjne
Codzienne zajęcia wieczorne oraz zajęcia popołudniowe raz w tygodniu np. futbol 
amerykański, sztuka i rzemiosło, koszykówka, baseball, bingo, kasyno, taniec, dy-
skoteka, gra w dwa ognie, pokaz mody, gry i quizy, karaoke, zakupy, mini-olimpiada, 
wieczór fi lmowy, piłka nożna, tenis stołowy, talent show, tenis, siatkówka
3 tygodnie: 10 wycieczek całodniowych – Independence Day Celebra  ons, Grand 
Central Terminal i spacer po 5th Avenue, zakupy w SOHO, Li  le Italy i Chinatown, 
Brooklyn Bridge i Ground Zero & One World Observatory, Metropolitan Museum of 
Art & Central Park, Hudson Yards & 34th Street, Six Flags, The Mills at Jersey Gardens 
Premium Outlet, Statua Wolności i Ellis Island, Top of the Rock & Macy’s
2 tygodnie: 6 wycieczek całodniowych – Manha  an i Museum of Natural History, 
Grand Central Terminal i spacer po 5th Avenue, Metropolitan Museum of Art & 
Central Park, zakupy w SOHO, Li  le Italy i Chinatown, Brooklyn Bridge i Ground Zero 
& One World Observatory, Hudson Yards & 34th Street i Statua Wolności i Ellis Island
Bilety wstępów oraz przejazdy po Nowym Jorku wg programu są wliczone w cenę

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

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: 12–17 lat
długość pobytu: 2 tygodnie 

 3 tygodnie 
transport: samolot



5858

Kursy COMFORTKursy COMFORT

kursy.atas.pl 58

DUBLIN DUBLIN 

KIA-08/X

nauka angielskiego w irlandzkim klimacie
wspaniały kampus
podążaj śladami Jamesa Joyce’a

Emerald Cultural Ins  tute: renomowana szkoła, z ponad 30-letnim doświadczeniem 
w nauce języka dzieci i dorosłych. Posiada rekomendacje Quality English, Quality and 
Qualifi ca  ons Ireland for English Language Teaching, EAQUALS, IALC.

Dublin: stolica i największe miasto Irlandii, położone na wschodnim wybrzeżu zielonej 
wyspy. Miasto pisarzy i poetów, oferuje piękną architekturę, folkową muzykę i sielski 
klimat.

Centrum nauczania: zajęcia odbywają się w ośrodku Marino Ins  tute, położonym 15 
minut jazdy autobusem od centrum miasta. Oferuje najnowocześniejsze udogodnie-
nia na pięknym, przestronnym terenie posiadłości Lorda Charlemonta z 1900 roku, 
tworząc wyjątkowe środowisko do nauki. Do dyspozycji uczestników: 30 wygodnych 
i przestronnych sal lekcyjnych, piękny dziedziniec z ogrodem, obiekty rekreacyjne 
i sportowe, hala sportowa, kantyna, kawiarnia Costa Coff ee, pokój rekreacyjny i WiFi. 
W jednym terminie szkoła przyjmuje do 300 kursantów.

Kurs językowy: zajęcia językowe prowadzone przez wykwalifi kowaną i doświadczoną 
kadrę lektorską na wszystkich poziomach zaawansowania. Główny nacisk położony 
jest na rozwijanie umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim. 
Po lekcjach szkoła organizuje zajęcia rekreacyjne oraz weekendowe wycieczki.

Zakwaterowanie:
– rodziny goszczące, mieszkanie u lokalnej rodziny to najlepszy sposób na rozwijanie 
umiejętności językowych w jego naturalnym środowisku. Większość rodzin zlokalizo-
wana jest w spacerowej odległości od szkoły, czasem konieczny będzie krótki dojazd 
komunikacją miejską, bilet jest wówczas wliczony w cenę. Ręczniki oraz pranie raz 
w tygodniu są zapewnione.
– akademik, na terenie kampusu, kilka minut spacerem od budynku w którym odby-
wają się lekcje. Kursanci mieszkają w wygodnych pokojach 1-osobowych z łazienkami, 
pogrupowanych w 4-osobowe apartamenty. Kadra szkolna mieszka wraz z młodzieżą 
w akademiku i sprawuje nadzór 24h. Płatna pralnia znajduje się na terenie kampusu, 
3 EUR/pranie. Ręczniki są zapewnione.

Termin:  12.07–26.07.2020

Cena:
RODZINA 7490 PLN
AKADEMIK 8890 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy  1540 PLN
  przelot na trasie: Warszawa (lub Modlin) – Dublin – Warszawa (lub Modlin) 

rozkład lotów będzie podany w terminie późniejszym

– depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku  50 EUR

Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna 200 PLN

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

Zakwaterowanie i wyżywienie
Rodzina: pokój 2-os., śniadanie, lunch (pakowany), obiadokolacja; bilet na komunika-
cję miejską dla osób dojeżdżających
Akademik: pokój 1-os. z łazienką, śniadanie, lunch, obiadokolacja

Zajęcia pozalekcyjne
Ciekawy program zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym półdniowe wycieczki 
po mieście (rodzina: pn.-pt., akademik: codziennie); zajęcia wieczorne (rodzina: 
2 × w tyg.; akademik 7 × w tyg.), np: Na  onal Gallery of Ireland, Butlers Chocolate 
Factory, Malahide Castle, Na  onal Botanic Garden, piłka nożna, siatkówka, koszy-
kówka, badminton, gry i zabawy zespołowe, tenis stołowy, karaoke, wieczór fi lmowy, 
międzynarodowe party, magic show, żonglowanie, poszukiwanie skarbów, taniec ir-
landzki
2 wycieczki całodniowe sobotnie, np. Powerscourt & Glendalough, Kilkenny & 
Dunmore Caves, Galway City & Corrib Cruise

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

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: 11–17 lat
długość pobytu: 2 tygodnie 

transport: samolot
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ALICANTEALICANTE

KHH-06/X

hiszpański na wybrzeżu Costa Blanca
ciekawy program wycieczek
 rodziny goszczące w pobliżu szkoły

Proyecto Espanol: prywatna szkoła językowa, założona w 1998 roku, posiada cztery 
ośrodki nauczania, w Alicante, Granadzie, Madrycie i Barcelonie. Szkoła jest akredyto-
wana przez Instytut Cervantesa co gwarantuje wysoki poziom nauczania. 

Alicante: urocze miasto położone w południowo-wschodniej części Półwyspu 
Iberyjskiego, na wybrzeżu Costa Blanca. Miasto oferuje malownicze stare miasto, 
nowoczesny port oraz wspaniałe aleje. Turystów przyciąga słoneczny klimat, stylowe 
bulwary i uniwersytecka atmosfera.

Centrum nauczania: ośrodek szkolny położony jest w samym centrum miasta, przy 
głównym placu, 20 minut spacerem od plaży. Kursanci do dyspozycji mają 23 klima-
tyzowane sale lekcyjne, wyposażone w sprzęt audiowizualny, bibliotekę, kafeterię, 
dostęp do WiFi i sali komputerowej. W jednym terminie szkoła przyjmuje do 220 kur-
santów.

Kurs językowy: ciekawie przygotowany program nauczania dla młodzieży w okresie 
wakacji, pozwala na pogłębienie znajomości języka i poznanie kultury Hiszpanii nie 
tylko w czasie lekcji, ale także podczas zajęć pozalekcyjnych i wycieczek. Zajęcia 
lekcyjne prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifi kowaną kadrę lektorską na 
wszystkich poziomach zaawansowania. Wszystkie zajęcia odbywają się pod nadzo-
rem szkolnej kadry. 

Zakwaterowanie: u starannie dobranych rodzin goszczących, maksymalnie 15 minut 
spacerem od szkoły, kursanci mieszkają w pokojach 2-osobowych lub za dopłatą 
w 1—osobowych. Rodziny zapewniają ręczniki i pranie raz w tygodniu. Kursanci pro-
szeni są o zabranie kremu z fi ltrem przeciwsłonecznym oraz ręczników plażowych. Dni 
wolne od zajęć kursanci spędzają z rodzinami goszczącymi.

Termin:  04.07–18.07.2020

Cena:
5990 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS : pakiet lotniczy  1540 PLN

  przelot na trasie Warszawa (lub Modlin) – Alicante-Warszawa (lub Modlin), rozkład 
lotów będzie podany w terminie późniejszym

Dodatkowe opcje:
– pokój 1-osobowy  250 PLN

Opłata zawiera
Nauka  
20 lekcji w tygodniu
Każda lekcja trwa 50 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 15
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

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

Zajęcia pozalekcyjne
Ciekawy program zajęć pozalekcyjnych od poniedziałku do soboty, np. spacer po 
mieście, wizyta w zamku, muzeum Volvo Ocean, poszukiwanie skarbów, gry i zabawy 
na plaży, sporty wodne, lekcje tańca, wieczór fi lmowy, piknik, wieczór tapas
2 wycieczki półdniowe podczas pobytu, np. wioska rybackia El Campello, wyspę 
Tabarca, 
1 wycieczka całodniowa sobotnia, np. Vila i Altea, Guadalest i źródła Agar

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

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: 12–17 lat
długość pobytu: 2 tygodnie 

transport: samolot
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MALAGAMALAGA

KHH-03/X

kurs językowy na wybrzeżu Costa del Sol
zakwaterowanie na kampusie
60% hiszpańskiej młodzieży w kampusie

Enforex: prywatna szkoła językowa, założona w 1989 roku, z ośrodkami nauczania 
na terenie całej Hiszpanii: w Barcelonie, Madrycie, Marbelli, Salamance, Walencji 
i w Maladze. Posiada rekomendację Instytutu Cervantesa oraz Departamentu Języka 
Hiszpańskiego Uniwersytetu Alcala. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifi kowanych 
i doświadczonych nauczycieli.

Malaga: miasto w południowej Hiszpanii, w rejonie Andaluzja, nad Morzem Śródziem-
nym. Słoneczne wybrzeże Costa del Sol, kilometry piaszczystych plaż oraz zabytkowa 
architektura dawnych cywilizacji wschodu i zachodu.

Centrum nauczania: zajęcia prowadzone są na terenie słynnej szkoły z internatem 
Colegio Miguel de Unamuno, zlokalizowanej w eleganckiej dzielnicy mieszkalnej, 20 
minut spacerem od plaży i centrum miasta. Do dyspozycji kursantów pozostają jasne 
i przestronne sale lekcyjne, pokój mul  medialny, pokój socjalny z TV i grami, siłownia, 
boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę, basen, kort tenisowy i tor przeszkód. WiFi 
dostępne w całym budynku. W jednym terminie szkoła przyjmuje do 170 kursantów.

Kurs językowy: ciekawie przygotowany program Summer Camp dla młodzieży 
w okresie wakacji pozwala na pogłębienie znajomości języka i poznanie kultury hi-
szpańskiej nie tylko w czasie lekcji, ale także podczas zajęć pozalekcyjnych i wycieczek. 
Zajęcia w towarzystwie hiszpańskiej młodzieży!

Zakwaterowanie: w akademiku na terenie kampusu. Kursanci mieszkają w klimaty-
zowanych 3-osobowych pokojach z łazienkami. Dziewczęta i chłopcy w oddzielnych 
skrzydłach. Kadra sprawuje nadzór 24h. Zapewnione jest WiFi, pranie raz w tygodniu 
oraz ręczniki.

Termin:  18.07–01.08.2020

Cena:
7490 PLN

Przedpłata:  2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
– transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy 1540 PLN
  przelot na trasie: Warszawa (lub Modlin) – Malaga – Warszawa (lub Modlin) 

rozkład lotów będzie podany w terminie późniejszym

– depozyt płatny pierwszego dnia w akademiku  150 EUR

Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna  140 PLN

Opłata zawiera
Nauka  
20 lekcji w tygodniu – angielski lub hiszpański
Każda lekcja trwa 45 minut
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w klasie: 14
Test kwalifi kacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfi kat ukończenia kursu

Zakwaterowanie i wyżywienie
Akademik: pokój 3-os. z łazienką, śniadanie, lunch, obiadokolacja

Zajęcia pozalekcyjne
5 zajęć sportowo-rekreacyjnych popołudniowych i wieczornych np. koszykówka, 
piłka nożna, pływanie, siatkówka, piłka ręczna, baseball, kręgle, rzutki, siłownia, szu-
kanie skarbów, gry i zabawy, quizy, warsztaty: taneczne, muzyczne, naukowe, sztuka 
i rzemiosło, wyjście na plażę,
2 półdniowe wycieczki podczas pobytu, np. Puerto Banús, Marbella
1 wycieczka całodniowa sobotnia, np. Aquamijas Water Park

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

Pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż, Koszty Rezygnacji, Choroby Przewlekłe

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

wiek uczestników: 12–17 lat
długość pobytu: 2 tygodnie 

transport: samolot



Aby ułatwić Państwu wybór odpowiedniego kursu przygotowaliśmy zestawie-
nie najważniejszych informacji praktycznych, które pozwolą szybko poznać naszą 
ofertę. Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji kursów 
i rodzajów transportu, opieki sprawowanej nad naszymi kursantami czy szczegółów 
ubezpieczenia, którym objęci są nasi uczestnicy. Zachęcamy do zapoznania się z tym 
działem i do kontaktu z konsultantami ATAS w przypadku jakichkolwiek wątpliwości!

FORMALNOŚCI
ATAS załatwia wszystkie dokumenty niezbędne do uczestnictwa w kursie (po-
twierdzenie kursu, adres zakwaterowania, bilet na przejazd – jeśli transport 
wykupiony został w naszym biurze, ubezpieczenie itp.). Aby wyjechać na kurs ję-
zykowy należy zgłosić się odpowiednio wcześniej do jednego z naszych biur lub 
naszych przedstawicieli w celu podpisania umowy. Zgłoszenia ekspresowe – są 
również przyjmowane, należy jednak liczyć się z ograniczonymi możliwościami re-
zerwacji zarówno miejsca w szkole (szczególnie w okresie wakacji), jak i przejazdu 
oraz otrzymaniem dokumentów wyjazdowych nawet w przeddzień wyjazdu. Po 
wybraniu odpowiedniego kursu i podpisaniu umowy klienci wnoszą przedpłatę, 
której wysokość określona jest w ofercie; przedpłata stanowi część składową całej 
opłaty za usługę. W umowie określony zostaje termin dokonania pełnej wpłaty. 
Rezerwacja kursu musi zostać potwierdzona przez szkołę językową.
Rezerwacji kursów językowych można dokonać również poprzez INTERNET: 
kursy.atas.pl

PODRÓŻ
Organizujemy przejazd autokarem lub samolotem. W przypadku przejazdów grupo-
wych organizowanych przez ATAS zapewniamy nadzór opiekuna podczas podróży 
oraz transfer na miejsce zakwaterowania. Szczegóły dotyczące organizacji transpor-
tu znajdują się w poszczególnych ofertach.

AUTOKAR ATAS
ATAS dużo uwagi i wysiłku wkłada w organizację transportu autokarowego. PAKIET 
AUTOKAROWY – w sezonie letnim organizujemy autokarową linię studencką. 
W wyznaczonych terminach, z różnych miast Polski, wyjeżdżają komfortowe auto-
kary do Brighton, Matchants Hill w Wielkiej Brytanii.
Gwarantujemy komfortowy przejazd autokarami, wyposażonymi w DVD, klimaty-
zację, siedzenia uchylne i WC. W trakcie podróży zapewniamy opiekuna, który jest 
w stałym kontakcie z fi rmą oraz szkołą językową (realizujemy wyjazdy z różnych 
miast, przejazdy na trasie południowej lub północnej realizowane są busem lub au-
tobusem do autokaru głównego na linii centralnej).
W czasie przejazdu autokar zatrzymuje się co kilka godzin na krótkie postoje tech-
niczne. Dłuższy postój około 1h na ciepły posiłek (cena posiłku nie jest wliczona 
w cenę imprezy) przewidziany jest przed granicą niemiecką.

SAMOLOT
Jest najszybszym i najwygodniejszym środkiem transportu. ATAS organizuje grupowy 
transport lotniczy z opiekunem – PAKIET LOTNICZY do Londynu, Dublina, Nowego 
Jorku, Los Angeles, Miami, Malagi, Alicante, na Maltę, Cypr, a następnie transfery 
do wielu miejscowości docelowych.

OPIEKA
Każda zagraniczna szkoła językowa, jako organizator, ponosi pełną odpowiedzial-
ność za opiekę nad dziećmi i młodzieżą (od momentu odbioru z autokaru, samolotu). 
W wielu ośrodkach akademickich dzieci i młodsza młodzież nie może samodzielne 
wychodzić poza teren szkoły. Młodzież zakwaterowana u rodzin goszczących każdego 
dnia samodzielnie podróżuje do szkoły i z powrotem.

OPIEKUNOWIE ATAS
ATAS zapewnia polskojęzycznych opiekunów podczas pobytu na KURSACH 
językowych COMFORT z nauką języka angielskiego w okresie wakacji letnich 
w następujących lokalizacjach: Bournemouth, Brighton, Cambridge, Eastbourne, 
Londyn, Lymington, Marchants Hill, Oxford, Petersfi eld, Swanage, Edynburg, 
Dublin, Nowy Jork, Malibu, Miami, Cypr, Malta oraz z nauką języka hiszpańskiego 
w Alicante i Maladze.
Opiekunowie nadzorują prawidłowy przebieg kursu oraz warunki zakwaterowania. 
Podróżują razem z grupą, przebywają z młodzieżą podczas zajęć pozalekcyjnych. 
Kursanci w każdej chwili mogą się z nimi skontaktować również telefonicznie.

TEST KWALIFIKACYJNY
Pierwszego dnia kursu (zazwyczaj w poniedziałek, około godz. 08:45) każdy kursant 
pisze test kwalifi kacyjny, na podstawie którego zostaje przydzielony do odpowied-
niej grupy zaawansowania – tego dnia zwykle nie odbywają się zajęcia w klasach. 
Możesz być też poproszony o zrobienie testu on-line przed wyjazdem na kurs.

NAUKA
Proponujemy różne rodzaje kursów: od programów wakacyjnych (kursy językowe 
w połączeniu z zajęciami pozalekcyjnymi i wycieczkami), przez kursy standardowe, 
intensywne. We wszystkich szkołach nauka odbywa się w grupach międzynarodo-
wych. Program nauczania obejmuje zajęcia z zakresu: gramatyki, czytania, poprawnej 
pisowni oraz konwersacji. Po ukończeniu kursu studenci otrzymują certyfi kat ukoń-
czenia kursu.
Zajęcia lekcyjne prowadzone są przez wykwalifi kowaną kadrę lektorską na wszyst-
kich poziomach zaawansowania: od podstawowego do zaawansowanego.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Szkoły organizują szereg zajęć sportowych i towarzyskich. Są one wliczone w cenę 
kursu (przed wyjazdem warto zorientować się jakie rodzaje zajęć zapewniają po-
szczególne oferty). Należą do nich dyskoteki, wieczory fi lmowe, barbecue, imprezy 
na plaży, zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis, ping-pong, 
basen, aerobik, squash, itp.

WYCIECZKI
Zwykle w weekendy szkoły organizują wycieczki całodniowe, a w ciągu tygodnia pół-
dniowe. Odbywają się one pod nadzorem pracowników szkoły. Program wycieczek 
bywa różny (w zależności od czasu trwania i odległości wyjazdu), na każdej wycieczce 
przewidziany jest czas wolny. Kursanci podczas zwiedzania otrzymują plan wycieczki 
i mapę zwiedzanego miasta.

UBEZPIECZENIE
ATAS obligatoryjnie wykupuje dla każdego uczestnika ubezpieczenie, które obejmuje:
• następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW Polska – 5000 PLN, NNW Europa 

i Kraje Basenu Morza Śródziemnego – 2000 EUR, NNW Pozostałe Państwa Świata 
– 4000 EUR), 

• koszty leczenia (KL Europa i Kraje Basenu Morza Śródziemnego – 10 000 EUR, KL 
Pozostałe Państwa Świata – 30 000 EUR) oraz bagaż podróżny (BP Europa i Kraje 
Basenu Morza Śródziemnego – 200 EUR, BP Pozostałe Państwa Świata – 400 EUR). 

• koszty rezygnacji z imprezy, 100 % zwrotu (maksymalna kwota zwrotu 4000 EUR)
• choroby przewlekłe, rodzice mają obowiązek zgłoszenia choroby dziecka 

przed wyjazdem na kurs językowy.

W przypadku wyjazdu do krajów UE warto dodatkowo wyrobić bezpłatną kartę EKUZ.

TRANSFER
Szkoły językowe organizują transfery z lotnisk, taksówką lub busem. W przypadku 
tej usługi na uczestnika/grupę w hali przylotów czeka przedstawiciel danej szkoły 
językowej z tabliczką/logo szkoły, a następnie zawozi uczestnika/grupę pod wska-
zany adres zakwaterowania. Transfer powrotny polega na odwiezieniu uczestników 
na lotnisko, opiekun ATAS jedzie razem z młodzieżą na lotnisko oraz wraca wspólnie 
z młodzieżą do Polski.
Organizowane są również transfery przez opiekunów ATAS, w wybranych miejsco-
wościach w Wielkiej Brytanii. Podróż z lotniska do centrum miejscowości docelowej 
odbywa się zazwyczaj lokalnym autobusem pod nadzorem opieka. Z przystanku au-
tobusowego zlokalizowanego w centrum miasta uczestnik podróżuje taksówką na 
miejsce zakwaterowania (bez opiekuna). Usługa ta jest połączona wyłącznie z pa-
kietem lotniczym.

USA  WIZA
Od 11 listopada 2019 Polacy mogą podróżować turystycznie do USA bez wiz, ko-
nieczne jest uzyskanie autoryzacji ESTA (Electronic System for Travel Authoriza  on). 
Koszt ok. 14 USD (upoważnia do wielokrotnych podróży przez okres dwóch lat). Reje-
stracja na stronie: h  ps://esta.cbp.dhs.gov.
System ESTA będzie dostępny dla podróżnych posiadających paszport z chipem do 
odczytu komputerowego.
Osoby posiadające ważną wizę turystyczną nie muszą załatwiać autoryzacji ESTA. 

KURSY JĘZYKOWE  ORGANIZACJA WYJAZDÓW



WYJAZD
Upewnij się przed wyjazdem, że posiadasz w plecaku, walizce:
• ważny paszport (ważny co najmniej 6 miesięcy w przypadku wyjazdu poza UE) 

lub dowód osobisty jeśli poruszasz się w obrębie UE,
• dokumenty potwierdzające uczestnictwo w kursie językowym (przesłane drogą 

mailową),
• adres rodziny goszczącej lub akademika, gdzie będziesz zakwaterowany (zwykle 

otrzymujemy go ze szkoły niedługo przed planowanym wyjazdem na kurs języko-
wy, w szczycie sezonu nawet na dzień przed wyjazdem klienta),

• numer telefonu do opiekuna ATAS,
• bilet na przejazd (jeśli korzystasz ze zorganizowanego przez nas przelotu, bilet 

otrzymasz podczas zbiórki na lotnisku; na przejazd autokarem ATAS nie jest wy-
magany bilet, upewnij się natomiast, że znasz czas i miejsce zbiórki),

• zapas dozwolonych w kraju docelowym medykamentów – zwłaszcza jeśli stale 
bierzesz lekarstwa,

• kieszonkowe – banknoty o małych nominałach lub karta płatnicza (sugerowane 
kieszonkowe: 150–200 EUR, 150–250 USD lub 100–150 GBP na tydzień),

• przybory szkolne (zeszyt, długopis itp.),
• ręczniki i kosmetyki (część szkół zapewnia ręczniki w miejscu zakwaterowania – 

taka informacja jest podana w konkretnej ofercie),
• napoje i kanapki na drogę (plus około 50 zł na obiad przed granicą polsko-nie-

miecką oraz śniadanie w drodze powrotnej jeśli podróżujesz autokarem ATAS),
• strój sportowy i wygodne buty, 
• sweter i kurtkę (nawet w lecie może się zdarzyć chłodny wieczór),
• nakrycie głowy,
• krem z fi ltrem,
• aparat fotografi czny (okazji do robienia zdjęć na pewno nie zabraknie),
• adaptor do kontaktów elektrycznych (Wielka Brytania, Irlandia, Malta i inne)
Posiadanie tych przedmiotów pomoże Ci odbyć podróż miło i spokojnie oraz da Ci 
poczucie wygody i bezpieczeństwa zarówno w drodze, jak i na miejscu.

PIERWSZE KROKI
Zakwaterowanie rozpoczyna się zwykle w sobotę lub w niedzielę w godzinach po-
południowych (po 14:00), a kończy zazwyczaj w sobotę (do 10:00). Pierwszy dzień 
w szkole zaczyna się w poniedziałek testem kwalifi kacyjnym, tego dnia zazwyczaj nie 
odbywają się zajęcia lekcyjne. Po teście kursanci mają czas na zapoznanie się z regu-
laminem pobytu, najważniejszymi zasadami panującymi w szkole oraz na poznanie 
miasta. Wyjeżdżającym do obcych krajów, w celu uniknięcia problemów natury 
prawnej, radzimy zapoznać się z podstawowymi różnicami w uregulowaniach praw-
nych. W dniu przyjazdu nie odbywają się zajęcia rekreacyjne oraz wycieczki, ten 
dzień przeznaczony jest na odpoczynek, aklimatyzację do nowego środowiska 
oraz poznanie rodziny goszczącej bądź kampusu szkolnego.

AKADEMIK
Akademiki, w których mieszkają nasi kursanci, zwykle służą przez cały rok miejsco-
wej młodzieży i charakteryzują się standardem powszechnie przyjętym w danym 
kraju. Szkoły starają się mieszać narodowości w pokojach ale nie gwarantują za-
kwaterowania z obcokrajowcami.
Akademiki z reguły położone są na terenie kampusów lub w odległości do 20 minut 
spacerem. 

• Kursanci mieszkający w akademikach mają obowiązek przestrzegać takich samych 
zasad, jakie obowiązują miejscowych studentów i ponoszą odpowiedzialność 
prawną i materialną za szkody przez siebie spowodowane.

• Korzystanie ze wspólnych urządzeń sanitarnych wymaga szczególnej kultury. 
Wprawdzie toalety i prysznice sprzątane są przez personel szkolny, jednak każdy 
ma obowiązek pozostawienia ich w czystości.

• Pościel zmieniana jest raz w tygodniu. Kursanci powinni przywieźć własne ręcz-
niki i kosmetyki (część szkół zapewnia ręczniki – taka informacja umieszczona 
jest wtedy w ofercie). Sprzątanie w pokoju należy do obowiązków kursanta. 
W pokojach zabronione jest przechowywanie żywności. Przed opuszczeniem 
terenu akademika klucze od pokoju powinno się zostawiać w recepcji.

• W akademikach, w dniu przyjazdu pobierany jest zwykle depozyt w wysoko-
ści ok. 20-100 GBP/EUR/USD, zwrotny przy wymeldowaniu o ile nie zostały 
wyrządzone żadne szkody (sprawdź w ofercie i otrzymanych dokumentach wy-
jazdowych ile wynosi depozyt w Twoim akademiku).

• Kosztowności i przedmioty wartościowe należy zdeponować w sejfi e. Informa-
cje szczegółowe udzielane są bezpośrednio po przyjeździe do akademika. Nigdy 
nie należy zostawiać rzeczy wartościowych bez opieki lub w nie zamkniętym 
pokoju.

RODZINA
Zakwaterowanie u rodziny goszczącej stwarza wyjątkową okazję do praktycznego 
doskonalenia języka obcego, a także do poznania zwyczajów i stylu życia mieszkań-
ców danego kraju. Rodziny są starannie dobierane i kontrolowane przez naszych 
partnerów zagranicznych. Kwaterujemy uczestników u rodzin średnio sytuowa-
nych, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Należy pamiętać, że zakwaterowanie 
w rodzinie w obcym kraju będzie się znacznie różnić od życia w swoim własnym 
domu, zatem Twoja chęć przystosowania się do nowego środowiska, innych 
zwyczajów i kultury znacznie pomoże Ci w przyśpieszeniu procesu adaptacji. Szcze-
gólnie Brytyjczycy odnoszą się z rezerwą do nieznajomych, więc używanie w każdej 
sytuacji zwrotów grzecznościowych jak: „please”, „thank you”, „ may I...?” „could 
you...?”, „I’m sorry” może tylko pomóc i z pewnością ułatwi kontakt zarówno z go-
spodarzami, jak i innymi rozmówcami. Uprzejmość i grzeczność zawsze i wszędzie 
jest mile widziana.
Kursanci z reguły spożywają posiłki z rodziną goszczącą, lecz muszą być świadomi, 
że zwyczaje kulinarne znacznie różnią się od polskich. Śniadanie najczęściej składa 
się z pieczywa/tostów, masła i dżemu lub płatków na mleku oraz kawy/herbaty. 
Obiad zwykle podawany jest w godzinach 18.00–20.00, często w formie odgrze-
wanych gotowych dań.

• Kursant powinien dostosować się do obyczajów panujących w rodzinie, u której 
mieszka.

• Odpowiedzialny jest za utrzymanie pokoju w czystości.
• Gospodarze zmieniają pościel raz w tygodniu, trzeba przywieźć własne ręczniki 

i kosmetyki (chyba że w ofercie zaznaczono inaczej).
• Posiłki serwowane są zwykle o stałych porach, spóźnienia nie są mile widziane. 

Należy powiadomić rodzinę wcześniej, jeśli planuje się późniejszy powrót do 
domu.

• Jeśli w pokoju nie ma zamykanej na klucz szufl ady spytaj gospodarzy gdzie 
przechowywać rzeczy wartościowe albo poproś „accommoda  on offi  cer” lub 
opiekuna ATAS o pomoc. Nigdy nie zostawiaj takich przedmiotów bez opieki.

• Pranie – jest w zwyczaju, że drobne pranie gospodarze robią raz w tygodniu. 
Poproś, a nie powinieneś spotkać się z odmową. Nie wolno robić prania w umy-
walkach. Jeśli chcesz zrobić większe pranie spytaj o adres najbliższej pralni 
samoobsługowej.

Mimo najlepszych chęci z obydwu stron może zdarzyć się, że kursant nie będzie czuł 
się dobrze w konkretnej rodzinie goszczącej. Pomocą w takich przypadkach służy 
„accommoda  on offi  cer” – osoba odpowiedzialna ze strony szkoły za zakwaterowa-
nie. Wszelkie uwagi pod adresem rodzin należy zgłaszać bezpośrednio do opiekuna 
ATAS, jednym z jego obowiązków jest pomoc w takich sytuacjach. Uwagi dotyczące 
zakwaterowania należy zgłaszać podczas pobytu na kursie, szkoła ma obowiązek 
dokonać zmiany rodziny jeśli dane warunki nie są zgodne z ofertą.
Mieszkanie u rodziny goszczącej wiąże się z samodzielnymi dojazdami do szkoły 
komunikacją miejską około 15–60 minut (na własny koszt), z wyjątkiem ofert 
w katalogu, w których dojazd do szkoły zawarty jest w cenie imprezy.

KURSY JĘZYKOWE  INFORMACJE I PORADY



OBOZY PARTNERA – POLECANE PRZEZ ATAS 

OBOZY ZAGRANICZNE
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 TEMATYCZNE
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BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI
obóz wypoczynkowy

#plażowanie #dyskoteki #imprezy

Wakacje są po to aby się dobrze bawić! Zapraszamy 
Cię na obóz, na którym spędzisz super czas pod okiem 
naszej kadry. 

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z poszczególnych miast, zgodnie z roz-
kładem jazdy.
Ok. godziny 10:00 rozdzielenie kierunków Grecja 
i Bułgaria w bazie przesiadkowej w Czechowicach – 
Dziedzicach. Wyjazd z kraju ok. południa. Przejazd 
przez Słowację, Węgry, Serbię lub Rumunię.
2 DZIEŃ Przejazd do hotelu w godzinach południo-
wych, pierwszy posiłek – lunch, zakwaterowanie od 
godziny 15:00.
3–9 DZIEŃ Realizacja programu:
• odpoczywanie, kąpiele morskie, plażowanie
• city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, gry, za-

bawy,
• wyjścia na miasto, shopping, wycieczki i dyskoteki 

(nocne wypady zawsze w asyście naszej kadry)
10 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, po-
żegnanie z morzem. Lunch na mieście. Wyjazd do Polski 
w godzinach popołudniowych. Przejazd przez Serbię 
lub Rumunię.
11 DZIEŃ Przejazd przez Węgry, Słowację. W godzi-
nach popołudniowych przyjazd do kraju i powrót do 
poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy. 
Uwaga: powrót do niektórych miast po północy na-
stępnego dnia.
TURNUS 7 i 8 – SKRÓCONY
9 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, po-
żegnanie z morzem. Lunch na mieście. Wyjazd do Polski 
w godzinach popołudniowych. Przejazd przez Serbię 
lub Rumunię.
10 DZIEŃ Przejazd przez Węgry, Słowację. W godzi-
nach popołudniowych przyjazd do kraju i powrót do 
poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy. 
Uwaga: powrót do niektórych miast po północy na-
stępnego dnia.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel TINTYAVA*** w centrum Złotych Piasków, 3 mi-
nuty od plaży, przy głównej ulicy, słynącej z licznych 
sklepów, lokali rozrywkowych. 
Do dyspozycji: spory basen z bezpłatnymi leżakami 
i parasolami, restauracja, bar, winda, nowoczesne 
lobby, pa  o, boiska sportowe, amfi teatr, słoneczny 
taras i zadaszone pa  o z mnóstwem poduszek. 
Jest to typowo młodzieżowy hotel, który z pewnoś-
cią spodoba się każdemu, kto lubi świetną atmosferę 
i super imprezy. Po generalnej renowacji w 2019 (poko-
je, basen, otoczenie). 
Bezpłatne Wi-FI przy recepcji i przy basenie. 
Pokoje: 3, 4-osobowe (2-osobowe z dostawką, 
możliwe łóżko piętrowe) z łazienkami, klimatyzacją, 
balkonem, TV-sat oraz chłodziarką. Większość pokoi 3 
osobowych.
Wyżywienie ALL INCLUSIVE, 3 posiłki w formie bufe-
tu, napoje do posiłków bez ograniczeń. Popołudniowe 
przekąski w barze, napoje dostępne przez cały dzień.

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego 

paszportu lub dowodu osobistego
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• bagaż – 1 zasadniczy o wadze nieprzekraczającej 

20 kg i sumie wymiarów nie większej niż 180 cm + 
bagaż podręczny o wadze do 5 kg. Za bagaż niespeł-
niający wymagań, może być pobrana dopłata wg 
cennika przewoźnika

• kaucja obejmuje ewentualne szkody wyrządzone 
przez uczestników

• sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 
100 EUR

• w Bułgarii obowiązuje lewa bułgarska (1 BGN = ok. 
0,5 EUR)

• odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub 
osoby upoważnione

WAKACJE & KONCERTY OK HIP 
HOP CAMP
W 8 turnusie obozu obędą się koncerty największych 
gwiazd polskiej sceny muzycznej. Ekskluzywne spotka-
nia z gwiazdami, a  erparty po koncertach. Szczegóły 
na stronie www.atas.pl

TRANSPORT 
Dojazd autokarem: pod opieką kadry
(szczegółowy rozkład na www.atas.pl). 
Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min przed 
planowana godziną odjazdu.
Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 5 UCZESTNIKACH

Bydgoszcz Dw. PKS st. 17–19, ul. Jagiellońska 58 02:00 01:00* 150 PLN

Gdańsk Parking przy Ergo Arenie, 
Plac Dwóch Miast 23:30# 03:00* 200 PLN

Katowice Dw. Autobusowy st. 1–3, ul. P. Skargi 09:00 18:00  50 PLN

Kraków
Wyjazd: Stacja BP/ KFC ul. Opolska 60

Powrót: Stacja Amic/ McDonalds 
ul. Opolska 9 

08:30 18:30 70 PLN

Łódź Nowa stacja BP przy A1, 
Rondo na ul. Józefi aka przy ul. Kątnej 06:00 21:00 100 PLN

Poznań
Parking przy Dworcu Letnim, 
ul. Dworcowa, na dojeździe 

do Dw. Głównego PKP
02:00 01:00* 150 PLN

Warszawa Plac Defi lad PKiN 03:30 23:30 150 PLN

* powrót po północy następnego dnia.
# wyjazd dnia poprzedzającego datę rozpoczęcia obozu (przed północą)

Uwaga: Komunikat wyjazdowy będzie dostępny na 
stronie www.atas.pl – 2 dni przed wyjazdem

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN
POB-1 28.06–08.07.20 1895 PLN
POB-2 06.07–16.07.20 1995 PLN
POB-3 14.07–24.07.20 1995 PLN
POB-4 22.07–01.08.20 1995 PLN
POB-5 30.07–09.08.20 1895 PLN
POB-6 07.08–17.08.20 1795 PLN
POB-7* 15.08–24.08.20 1745 PLN
POB-8*# 22.08–31.08.20 1495 PLN
* turnus skrócony – 7 noclegów # OK HIP HOP CAMP 3

W przypadku braku minimalnej liczby osób wyno-
szącej 35, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z ty-
tułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator 
powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed 
datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport: autokarem LUX (AC, WC, DVD)
• zakwaterowanie: 8 lub 7* noclegów w hotelu, 

w pokojach z łazienkami i klimatyzacją
• wyżywienie: all inclusive (3 posiłki dziennie w for-

mie bufetu, napoje)
• opieka: opiekunów, ratownika OK TOURS
• ubezpieczenie: AXA KL do 10 000 EUR/os, NNW do 

2 000 EUR/os. i bagaż do 200 EUR/os.
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• link z dostępem do zdjęć z obozu i pamiątkowe 

gadżety od OK TOURS

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowa kaucja zwrotna – 25 EUR
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administracyjna 

– 20 EUR

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji musi być 

zgłoszone przy zawieraniu umowy: 
turnus 1–7 – 66 PLN/ turnus 8 – 51 PLN

• CP ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
– 100 PLN/os.

• gwarancja stałej ceny – 40 PLN/os.

FAKULTATYWNIE – płatne na miejscu
Imprezy fakultatywne organizowane są na miejscu 
pobytu, przez lokalne biura. Uczestnictwo jest do-
browolne, a OK TOURS nie gwarantuje, że wszystkie 
podane fakultety się odbędą – do realizacji mogą być 
wymagane odpowiednie warunki pogodowe lub mi-
nimalna ilość chętnych, określona przez organizatora.
• wycieczka do Bałczik, Kaliakra – ok. 25 EUR
• jeep safari – ok. 30 EUR
• Nessebar – ok. 30 EUR
• Skyfall infi nity pool – ok. 15 BGN
• dyskoteka w Złotych Piaskach – ok. 15 BGN
• opaska OK HIP HOP CAMP (w ostatnim terminie) 

– ok. 50 BGN
Więcej informacji na www.atas.pl

Impreza organizowana przez OK Tours

wiek 
uczestników: 15–19 lat

czas trwania:  11 dni/ 10 dni

transport: autokar 

plażowanie, dyskoteki, świetna zabawa
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Bułgaria samolotem? Czemu nie! Zapraszamy na obóz, 
na którym będziesz się świetnie bawić pod okiem na-
szej kadry. Nie zabraknie czasu na imprezy, zabawę 
i plażowanie.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku w Warszawie / Katowicach. 
Przelot do Warny pod opieką kadry. Przylot późnym 
wieczorem. Transfer do Złotych Piasków. Zakwatero-
wanie w hotelu, kolacja, nocleg.
2–7 DZIEŃ Realizacja programu:
• odpoczywanie, kąpiele morskie
• city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, gry, za-

bawy,
• wyjścia na miasto, shopping, wycieczki i imprezy 

(nocne wypady zawsze w asyście naszej kadry)
• nasza kadra wypełni Wam czas i zapewni atrakcje.
8 DZIEŃ Śniadanie, pobranie lunchu, wykwaterowanie 
z hotelu, transfer na lotnisko. Odprawa paszportowo-
-bagażowa. Wylot z Warny. Zakończenie obozu na 
lotnisku w Warszawie lub w Katowicach.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel TINTYAVA*** w centrum Złotych Piasków, 3 
minuty od plaży, przy głównej ulicy, słynącej z licznych 
sklepów, lokali rozrywkowych. 
Do dyspozycji: spory basen z bezpłatnymi leżakami 
i parasolami, restauracja, bar, winda, nowoczesne 
lobby, pa  o, boiska sportowe, amfi teatr, słoneczny 
taras i zadaszone pa  o z mnóstwem poduszek. 
Jest to typowo młodzieżowy hotel, który z pewnoś-
cią spodoba się każdemu, kto lubi świetną atmosferę 
i super imprezy. 
Hotel po generalnej renowacji w 2019 (pokoje, basen, 
otoczenie). 
Bezpłatne Wi-FI przy recepcji i przy basenie. 
Pokoje: 3, 4-osobowe (2-osobowe z dostawką, 
możliwe łóżko piętrowe) z łazienkami, klimatyzacją, 
balkonem, TV-sat oraz chłodziarką. 
Większość pokoi 3-osobowych.
Wyżywienie ALL INCLUSIVE, 3 posiłki w formie bufe-
tu, napoje do posiłków bez ograniczeń. Popołudniowe 
przekąski w barze, napoje dostępne przez cały dzień.

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego 

paszportu lub dowodu osobistego
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ – w celu 

usprawnienia formalności związanych z leczeniem 
poza granicami

• bagaż 20 kg rejestrowany, 5 kg podręczny
• kaucja obejmuje ewentualne szkody wyrządzone 

przez uczestników. Uwaga: pieniądze na wycieczki, 
kaucję zwrotną i opłatę klimatyczną opiekunowie 
zbierają pierwszego dnia pobytu, a kaucję oddają 
w ostatnim dniu po wykwaterowaniu 

• sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 
100 EUR

• w Bułgarii obowiązuje lewa bułgarska (1 BGN = ok. 
0,5 EUR)

• odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub 
osoby upoważnione.

TRANSPORT 
Zbiórka w Warszawie lub Katowicach na 2,5 godziny 
przed planowanym odlotem.
Warszawa: lotnisko im. F. Chopina, przy MEETING 
POINT pomiędzy strefami odpraw D i E. 
Katowice: lotnisko Katowice-Pyrzowice przy informacji. 
Uwaga: Podane godziny lotów mogą ulec zmianie, do 
potwierdzenia na 48 godzin przed rozpoczęciem im-
prezy w zakładce komunikaty wyjazdowe na stronie 
www.atas.pl
Nadzór opiekuna podczas lotu. Przelot liniami BG AIR 
CHARTER

WARSZAWA Lotnisko F. Chopina – WARNA

Wylot – 19:50 Przylot – 22:50

WARNA – WARSZAWA Lotnisko F. Chopina

Wylot – 18:00 Przylot – 19:00

KATOWICE PYRZOWICE – WARNA

Wylot – 17:50 Przylot – 20:50

WARNA – KATOWICE PYRZOWICE

Wylot – 16:10 Przylot – 17:00

FAKULTATYWNIE – płatne na miejscu
Imprezy fakultatywne organizowane są na miejscu 
pobytu, przez lokalne biura. Uczestnictwo w impre-
zach jest dobrowolne, a OK TOURS nie gwarantuje, że 
wszystkie podane fakultety się odbędą – do realizacji 
mogą być wymagane odpowiednie warunki pogodowe 
lub minimalna ilość chętnych, określona przez organi-
zatora.
• wycieczka do Bałczik, Kaliakra zwiedzanie – ok. 

25 EUR
• jeep safari – ok. 30 EUR
• Nessebar – ok. 30 EUR
• Skyfall infi nity pool – ok. 15 BGN
• dyskoteka w Złotych Piaskach – ok. 15 BGN
Więcej informacji na www.atas.pl

BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI
obóz wypoczynkowy

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 800 PLN

POB-W-1 01.07–08.07.20 2395 PLN
POB-W-2 08.07–15.07.20 2495 PLN
POB-W-3 15.07–22.07.20 2495 PLN
POB-W-4 22.07–29.07.20 2495 PLN
POB-W-5 29.07–05.08.20 2395 PLN
POB-W-6 05.08–12.08.20 2395 PLN
POB-W-7 12.08–19.08.20 2295 PLN
POB-W-8 19.08–26.08.20 2195 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób 
wynoszącej 15, impreza może zostać przez orga-
nizatora odwołana bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynie-
nia. Organizator powiadamia o tym fakcie nie później 
niż 20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport: przelot samolotem wraz z opłatami lot-

niskowymi i transferami do hotelu
• zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelu, w poko-

jach z łazienkami i klimatyzacją
• wyżywienie: all inclusive (3 posiłki dziennie w for-

mie bufetu, napoje)
• opieka: opiekunów, ratownika OK TOURS
• ubezpieczenie: AXA KL do 10 000 EUR/os., NNW 

do 2 000 EUR/os. i bagaż do 200 EUR/os.
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• link z dostępem do zdjęć z obozu i pamiątkowe 

gadżety od OK TOURS

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowa kaucja zwrotna – 25 EUR
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administracyjna 

– 20 EUR

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, musi być 

zgłoszone przy zawieraniu umowy – 75 PLN
• CP ubezpieczenie od chorób przewlekłych 

– 100 PLN/os.
• gwarancja stałej ceny – 40 PLN/os.

#plażowanie #dyskoteki #imprezy

Impreza organizowana przez OK Tours

wiek 
uczestników:  15–19 lat

czas trwania:  8 dni 

transport: samolot

plażowanie, dyskoteki, świetna zabawa

 



www.atas.pl66 OBOZY JĘZYKOWENAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO66 www.atas.plobozy zagraniczne – wypoczynkowe

CZARNOGÓRA BUDVA
obóz wypoczynkowy

#plażowanie #dyskoteki #odpoczynek

Zapraszamy do Czarnogóry, gdzie nie zabraknie czasu 
na plażowanie na pięknych plażach, dyskoteki i wypo-
czynek w świetnym towarzystwie.

PROGRAM 
1 DZIEŃ Wyjazd z poszczególnych miast, zgodnie z roz-
kładem jazdy. 
Przekroczenie granicy w godzinach popołudniowych 
po rozdzieleniu kierunków Czarnogóra i Włochy 
w bazie przesiadkowej w Czechowicach – Dziedzicach. 
Przejazd przez Słowację, Węgry, Chorwację lub Czechy, 
Austrię, Słowenię i Chorwację.
2 DZIEŃ Przejazd do hotelu w godzinach popołudnio-
wych, zakwaterowanie, pierwszy posiłek – kolacja.
3–9 DZIEŃ Realizacja programu:
• odpoczywanie, kąpiele morskie, plażowanie
• zwiedzanie Starego Miasta w Budvie
• programy animacyjnie, wieczory integracyjne
• city game, zabawy rekreacyjno-sportowe, gry, za-

bawy,
• wyjścia na miasto, shopping, wycieczki i dyskoteki 

(nocne wypady zawsze w asyście naszej kadry)
10 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, czas 
wolny , lunch, w godzinach popołudniowych wyjazd do 
Polski, nocny przejazd przez Chorwację, Węgry, Słowa-
cję lub Chorwację, Słowenię, Austrię i Czechy.
11 DZIEŃ Przyjazd do Polski około południa. Powrót do 
poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy. 
Uwaga: TURNUS 6 i 7 – SKRÓCONY
9 DZIEŃ Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, czas 
wolny, lunch, w godzinach popołudniowych wyjazd do 
Polski, nocny przejazd przez Chorwację, Węgry, Słowa-
cję lub Chorwację, Słowenię, Austrię i Czechy.
10 DZIEŃ Przyjazd do Polski około południa. Powrót do 
poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel LOZA** położony w Centrum Budvy. W bliskiej 
odległości liczne restauracje, sklepy, markety. Plaża 
10 minut spacerem. Bezpłatne Wi-Fi dostępne na te-
renie całego obiektu.
Pokoje: 2–5-osobowe z łazienkami (skromnie urządzo-
ne). Możliwe łóżka piętrowe. W pokojach klimatyzacja 
(w cenie), TV-sat.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie bufetu.

WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego 

paszportu lub dowodu osobistego
• zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
• bagaż – 1 główny o wadze maks. 20 kg i sumie wy-

miarów nie większej niż 180 cm + bagaż podręczny 
o wadze do 5 kg. Za bagaż niespełniający wymagań, 
może być pobrana dopłata wg cennika przewoźnika

• kaucja obejmuje ewentualne szkody wyrządzone 
przez uczestników. Uwaga: pieniądze na kaucję 
zwrotną i opłatę klimatyczno-administracyjną opie-
kunowie zbierają pierwszego dnia pobytu, a oddają 
w ostatnim dniu po wykwaterowaniu

• cena nie zawiera suchego prowiantu w drodze do 
Czarnogóry

• sugerowane kieszonkowe na drobne wydatki ok. 
100 EUR

• odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub 
osoby upoważnione.

TRANSPORT 
Dojazd autokarem: pod opieką kadry
(szczegółowy rozkład na www.atas.pl). 
Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min przed 
planowana godziną odjazdu.
Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 5 UCZESTNIKACH

Bydgoszcz Dw. PKS st. 17–19, ul. Jagiellońska 58 08:00 22:00 150 PLN

Gdańsk Parking przy Ergo Arenie, 
Plac Dwóch Miast 05:30 23:55 200 PLN

Katowice Dw. Autobusowy st. 1–3, ul. P. Skargi 15:00 15:00  50 PLN

Kraków
Wyjazd: Stacja BP/ KFC ul. Opolska 60

Powrót: Stacja Amic/ McDonalds 
ul. Opolska 9 

14:30 15:30 70 PLN

Łódź Nowa stacja BP przy A1, 
Rondo na ul. Józefi aka przy ul. Kątnej 12:00 18:00 100 PLN

Poznań
Parking przy Dworcu Letnim, 
ul. Dworcowa, na dojeździe 

do Dw. Głównego PKP
08:00 22:00 150 PLN

Warszawa Plac Defi lad PKiN 09:30 20:30 150 PLN

Uwaga: Komunikat wyjazdowy będzie dostępny na 
stronie www.atas.pl – 2 dni przed wyjazdem

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN
POC-OK-1 02.07–12.07.20 1795 PLN
POC-OK-2 10.07–20.07.20 1845 PLN
POC-OK-3 18.07–28.07.20 1845 PLN
POC-OK-4 26.07–05.08.20 1845 PLN
POC-OK-5 03.08–13.08.20 1795 PLN
POC-OK-6* 11.08–20.08.20 1745 PLN
POC-OK-7* 18.08–27.08.20 1695 PLN
* turnus skrócony – 7 noclegów

W przypadku braku minimalnej liczby osób 
wynoszącej 35, impreza może zostać przez orga-
nizatora odwołana bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynie-
nia. Organizator powiadamia o tym fakcie nie później 
niż 20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• transport autokarem LUX (AC, WC, DVD)
• zakwaterowanie: 8 lub 7* noclegów w hotelu**, 

w pokojach z łazienkami i klimatyzacją
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie w formie bufetu
• suchy prowiant na drogę powrotną
• opieka: opiekunów, ratownika OK TOURS
• ubezpieczenie: AXA KL do 10 000 EUR/os, NNW do 

2 000 EUR/os. i bagaż do 200 EUR/os.
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• link z dostępem do zdjęć z obozu i pamiątkowe 

gadżety od OK TOURS

DODATKOWE OPŁATY
• obowiązkowa kaucja zwrotna – 25 EUR
• obowiązkowa opłata klimatyczno-administracyjna 

– 15 EUR

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji należy 

zgłosić przy zawieraniu umowy: 
turnus 1–5 – 62 PLN/ turnus 6–7 – 59 PLN

• CP ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
– 100 PLN/os.

• gwarancja stałej ceny – 40 PLN/os.

FAKULTATYWNIE – płatne na miejscu
Imprezy fakultatywne organizowane są na miejscu 
pobytu, przez lokalne biura. Uczestnictwo jest do-
browolne, a OK TOURS nie gwarantuje, że wszystkie 
podane fakultety się odbędą – do realizacji mogą być 
wymagane odpowiednie warunki pogodowe lub mi-
nimalna ilość chętnych, określona przez organizatora.
• Montenegro Tour Czarnogóra w pigułce – ok. 

45 EUR
• Kaniony Czarnogóry – ok. 45 EUR
• rejs po Zatoce Kotorskiej – ok. 40 EUR
• Piana Party – ok. 20 EUR
Więcej informacji na www.atas.pl

wiek 
uczestników: 15–19 lat

czas trwania:  11 dni/ 10 dni 

transport: autokar

plażowanie, dyskoteki, świetna zabawa

Impreza organizowana przez OK Tours
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Chciałbyś wyjechać nad morze i dobrze się bawić? Za-
praszamy Cię na obóz do Mrzeżyna. Będzie się działo.

PROGRAM DLA WSZYSTKICH
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do 
Mrzeżyna w zależności od trasy przejazdu w godzinach 
17:00 – 20:00, zakwaterowanie, kolacja
2–9 DZIEŃ Realizacja wybranego programu oraz za-
jęcia wspólne dla wszystkich np.:
• spartakiady
• mini playback show
• baloniada
• obozowe śluby
• miejska gra tzw. „street game”
• kąpiele morskie, plażowanie, ogniska, dyskoteki
• turniej obozowy – zespołowa rywalizacja w oparciu 

o mega piłkarze, spodnie clowna, worki do skakania, 
labirynt, cyrkiel

• survivalowy zawrót głowy – gotowanie w lesie, gra 
w podchody- „świetlik”

• pizza day – warsztaty kulinarne, wyrabianie własnej 
pizzy i degustacja

• Archery tag – pojedynek na łuki, strzały zakończone 
są pianką, dużo dobrej zabawy

• życie obozowe – plażowanie, kąpiele morskie, zaję-
cia sportowe

• wycieczka rowerowa po okolicy
10 DZIEŃ Wyjazd po śniadaniu, powrót do poszczegól-
nych miast wg rozkładu jazdy.
Harmonogram i intensywność zajęć uzależniona jest 
od pogody i od predyspozycji psychofi zycznych uczest-
ników. 

PROGRAMY TEMATYCZNE:
OBÓZ BEZ NUDY 12–18 LAT 
• paintball tradycyjny
• paintball laserowy
• warsztaty grafi czne – przygotujesz kubek z własną 

grafi ką
• rowery rekreacyjne po Mrzeżynie
• aquapark – wejście do parku wodnego przy Hotelu 

Zalewski****
• rejs statkiem pirackim

OBÓZ MILITARNE JAJA 12–18 LAT 
Obóz mający charakter militarny, jednak prowadzony 
„na luzie” z dużą dawką dobrej zabawy, żartów obozo-
wych i zwariowanych pomysłów (jednakże całkowicie 
bezpiecznych). Przed Tobą minimum 5 niezapomnia-
nych gier. Zajęcia na obozie będzie prowadził Radosław 
„Górek” Góra – instruktor z wieloletnim doświadcze-
niem
• musztra na wesoło – bo żołnierz musi prosto stać na 

baczność, czy na pewno?
• militarne jaja – akcja podryw, dyskoteka z komara-

mi, bitwa taneczna, nocne i dzienne żarty obozowe, 
desant na osadę Mrzeżyno z byle jaką bronią, obo-
zowe wyzwania

• paintball – 100 kul, pokoloruj mój świat na żółto i na 

niebiesko…
• NURF – niespodziewane urozmaicone reagowanie 

fl intą
• laserowy paintball 
• SplatMaster
• samoobrona 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
OBIEKT OKW RUTEX www.okw-rutex.pl, ul. Letni-
skowa 11, 72-330 Mrzeżyno. Obiekt położony na 
zalesionym terenie. Oddalony od piaszczystej plaży ok. 
5 minut spacerem. Na terenie znajdują się: zewnętrzny 
basen z możliwością zadaszenia, zestaw boisk sporto-
wych, dwie świetlice/ sale ze sprzętem dyskotekowym, 
stołówka, rowery, wydzielone miejsce i sprzęt do gril-
lowania, plac zabaw, Wi-Fi dostępne w całym obiekcie. 
Obiekt jest ogrodzony i częściowo monitorowany. 
Oferuje pyszną domową kuchnię. Ośrodek zapewnia 
pościel.
Obozowicze Bez Nudy – pokoje: zakwaterowani 
w budynku głównym, w pokojach 4–5-osobowych z ła-
zienkami i TV (większość pokoi 4-osobowych)
Obozowicze Militarne jaja – domki: zakwaterowanie 
w domkach campingowych 3, 4, 5-osobowych z łazien-
kami.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie i podwieczorek.

TRANSPORT 
Dojazd własny: prosimy o przybycie do OKW RUTEX 
na godzinę 18:00 pierwszego dnia obozu i odbiór ok. 
godziny 09:00 rano w dniu wyjazdu.
Dojazd autokarem lub busem: pod opieką kadry 
(szczegółowy rozkład na www.atas.pl). 
Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki ok. 15 min przed 
planowana godziną odjazdu.
Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 5 UCZESTNIKACH

Bydgoszcz Dw. PKS st. 17–19, ul. Jagiellońska 58 15:00 13:00 150 PLN

Gdańsk Parking przy Ergo Arenie, 
Plac Dwóch Miast 13:00 12:00 100 PLN

Katowice Dw. Autobusowy st. 1–3, ul. P. Skargi 07:30 20:00  300 PLN

Kraków
Wyjazd: Stacja Amic/ McDonalds 

ul. Opolska 9 
Powrót: Stacja BP/ KFC ul. Opolska 60

05:00 23:00 300 PLN

Łódź Nowa stacja BP przy A1, 
Rondo na ul. Józefi aka przy ul. Kątnej 11:00 17:00 150 PLN

Poznań
Parking przy Dworcu Letnim, 
ul. Dworcowa, na dojeździe 

do Dw. Głównego PKP
12:00 16:00 150 PLN

Warszawa Plac Defi lad PKiN 10:00 18:00 150 PLN

Wrocław  Parking przy Aquaparku, ul. Petru-
sewicza 08:00 20:00 200 PLN

Uwaga: Komunikat wyjazdowy będzie dostępny na 
stronie www.atas.pl – 2 dni przed wyjazdem.

WAŻNE INFORMACJE
• możliwa dieta specjalna – informacja w dopłatach
• bagaż – 1 zasadniczy o wadze nieprzekraczającej 

20 kg i sumie wymiarów nie większej niż 180 cm + 
bagaż podręczny o wadze do 5 kg. Za bagaż niespeł-
niający wymagań, może być pobrana dopłata wg 
cennika przewoźnika

• obowiązkowa kaucja zwrotna – obejmuje ewentu-
alne szkody wyrządzone przez uczestników. Uwaga: 
pieniądze na kaucję zwrotną opiekunowie zbierają 
pierwszego dnia pobytu, a oddają w ostatnim dniu 
po wykwaterowaniu

• cena nie zawiera suchego prowiantu w drodze na 
wakacje

• odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub 
osoby upoważnione

BAŁTYK MRZEŻYNO
obozy tematyczne

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN POP-OKR

OBÓZ 
BEZ NUDY

POP-OKJ
OBÓZ 

MILITARNE JAJA

29.06–08.07.20 1795 PLN 1595 PLN
09.07–18.07.20 1895 PLN 1695 PLN
19.07–28.07.20 1895 PLN 1695 PLN
29.07–07.08.20 1795 PLN 1595 PLN
08.08–17.08.20 1795 PLN 1595 PLN
18.08–27.08.20 1695 PLN 1495 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób 
wynoszącej 10, impreza może zostać przez orga-
nizatora odwołana bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynie-
nia. Organizator powiadamia o tym fakcie nie później 
niż 20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• wszystkie koszty programowe
• zakwaterowanie: 9 noclegów
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie i podwieczorek 

(śniadanie i kolacja w formie bufetu)
• suchy prowiant na drogę powrotną
• opieka: kadry pedagogicznej i instruktorskiej, ra-

townika i opieka medyczna, podstawowe leki
• ubezpieczenie: NNW do kwoty 10 000 zł/os.
• wakacyjne zdjęcia z turnusu (link z dostępem)
• pamiątkowe gadżety od OK TOURS

DODATKOWE OPŁATY
• transport (autokary lub busy z klimatyzacją) w za-

leżności od miasta wyjazdowego wg rozkładu jazdy
• obowiązkowa kaucja zwrotna – 30 PLN
• dieta specjalna: lekkostrawna, bezglutenowa, we-

getariańska, bez laktozy – 100 PLN

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE
KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji musi być 
zgłoszone przy zawieraniu umowy: 
• BEZ NUDY – 66 PLN
• MILITARNE JAJA – 60 PLN

#nadmorzem #militarnejaja #paintballSplatMaster #beznudy

wiek 
uczestników: 12–18 lat

czas trwania:  10 dni 

transport: autokar, bus, dojazd własny

paintball, pojedynek na łuki, kąpiele 
morskie  
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#nadjeziorem #10przygód #koloniamilitarna #paintballsurvival #naluzie

Lubisz przyrodę i przygodę? W Borzechowie każdy, bez 
względu na wiek, znajdzie coś dla siebie. 
Zapraszamy w piękne Bory Tucholskie.

PROGRAM DLA WSZYSTKICH
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd do 
Borzechowa ok. godz.17:00, zakwaterowanie, kolacja.
2–9 DZIEŃ Realizacja wybranego programu oraz za-
jęcia wspólne dla wszystkich:
• Rulewo – wycieczka do największego parku linowe-

go w Polsce
• żyroskop (dla odważnych) – powstał jako urządze-

nie treningowe dla pilotów, kręci się we wszystkich 
kierunkach, a dla Was mamy specjalną dwuosobową 
wersję

• plażowanie, ognisko, grill, kino letnie
• życie kolonijno/obozowe m.in. mini playback show, 

baloniada, Mam Talent, dyskoteki, kino pod gwiaz-
dami itp.

• kąpiele w jeziorze
10 DZIEŃ Wyjazd po śniadaniu, powrót do poszczegól-
nych miast wg rozkładu jazdy.
Harmonogram i intensywność zajęć uzależniona 
jest od pogody i od predyspozycji psychofi zycznych 
uczestników. 

PROGRAMY TEMATYCZNE 
KOLONIE
KOLONIA 10 PRZYGÓD 7–11 LAT 
• dzień Wodniaka – rowerki wodne, bitwa z użyciem 

wodnych katapult, zajęcia z ratownikiem wodnym
• zakręcony dzień – skakanie na dmuchańcu, wy-

ścigi w workach, chodzenie w wieloosobowych 
nartach, na szczudłach oraz spodniach clowna, 
zajęcia z chustą i tunelem animacyjnym

• dzień Komandosa – zabawa na strzelnicy marke-
rami paintballowymi, łukami, dmuchawkami oraz 
aktywna strzelnica SplatMaster

• dzień Ekstremalny – ścianka wspinaczkowa, most 
linowy

• dzień warsztatów plastycznych z zastosowaniem 
wielu ciekawych technik. Wszystkie prace zabie-
rzesz do domu

• dzień Przygoda Leśnych Skrzatów – budowanie 
leśnego schronienia, wieczorne podchody, ogni-
sko z kiełbaskami i podpłomykami. Dla odważnych 
Ścieżka Duchów i nocleg przy ognisku na terenie 
ośrodka (należy zabrać własny śpiwór i karimatę)

• dzień gier – grasz cały dzień, któż tego nie lubi!
• przygoda kulinarna – skomponujesz własną pizzę, 

którą wypieczesz w specjalnym piecu. A na deser 
– wata cukrowa

• dzień wariata – wszystko stanie do góry nogami 
i nikt nie wie co może się wtedy wydarzyć

KOLONIA LEŚNI KOMANDOSI 8–11 LAT
Prawdziwa wojskowa przygoda. Duża ilość zajęć strze-
leckich oraz sprawnościowych. 
Uwaga: należy zabrać buty i ubrania „na zdarcie”, śpi-
wór i karimatę.
• SplatMaster – trening strzelecki z użyciem tarcz 

i innych uczestników jako ruchome cele
• militarny tor przeszkód – sprawdzisz swoje predys-

pozycje i nie tylko
• gra taktyczna – „Sztandary” ucząca pracy w ma-

łych oddziałach
• podstawy pierwszej pomocy – co zrobić żeby nie 

zaszkodzić i jak prawidłowo wezwać pomoc
• paintball – rozgrywka dla prawdziwych twardzieli, 

dostaniesz 200 kul
• ASG – zapoznanie z replikami broni, ćwiczenia na 

strzelnicy dynamicznej
• misja na tyłach wroga – sabotaż starszych obo-

zowiczów i kadry, zamaskowany przemarsz nocny, 
w celu realizacji zadania

• musztra na wesoło – dowiesz się jak maszerować 
i komu salutować

• kształtowanie sprawności i tężyzny fi zycznej – za-
prawy poranne, biegi na orientacje

PROGRAMY TEMATYCZNE 
OBOZY
OBÓZ PAINTBALL – SURVIVAL 11–15 LAT
Uwaga: należy zabrać ze sobą buty i ubrania na zdar-
cie.
• trawersowanie bagien – pokonasz podmokłe te-

reny, które lubią wciągać
• paintball leśny – minimum 4 bloki zajęciowe – 

łącznie 500 kul
• sztuka maskowania na polu walki – poznasz 

scenariusz promujący spryt i przystosowanie do 
zastałych warunków

• szałasy i nie tylko – dowiesz się jak bezpiecznie 
spędzić noc w terenie, rozpalić ogień środkami che-
micznymi, naturalnymi i tymi o które są pod ręką, 
jak pozyskać wodę i przygotować do spożycia

• orienteering – poznasz jak odnaleźć północ, jak 
czytać mapę, pokonać przeszkody terenowe 
i przebyć podróż do Borów samodzielnie obranym 
szlakiem

• most linowy – z wykorzystaniem Slack Line (cho-
dzenie po linie)

• budowanie wieży ze skrzynek
• ścianka wspinaczkowa

OBÓZ BORY NA LUZIE 11–17 LAT
Czas na leniuchowanie i poznawanie uroków Borów 
Tucholskich.
• spływ kajakowy – po Jeziorze Borzechowskim
• rekreacja i fun – ścianka wspinaczkowa, żyroskop
• przeprawa rowerem wodnym – na wyspę na środ-

ku jeziora
• gry terenowe, spacery, podchody
• jak dbać o formę – zajęcia z trenerem personal-

nym
• Archery Ba  le – zabawa z wykorzystaniem łuków
• paintball (100 kul)
• wypad survivalowy – trawersowanie bagien
• zakręcony dzień – zamek do skakania, szczudła, 

narty, spodnie clowna, koło rotacyjne na placu 
zabaw

Impreza organizowana przez OK Tours

wiek 
uczestników:   7–11, 11–17 lat
czas trwania:  10 dni 

transport: autokar, bus, dojazd własny

park linowy, kąpiele wodne, wspinaczka, gry terenowe 

BORY TUCHOLSKIE BORZECHOWO
kolonie i obozy tematyczne
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TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN KOLONIA 

10 PRZYGÓD 
KOLONIA LEŚNI 

KOMANDOSI 

29.06–08.07.20 1595 PLN 1695 PLN
09.07–18.07.20 1695 PLN 1795 PLN
19.07–28.07.20 1695 PLN 1795 PLN
29.07–07.08.20 1595 PLN 1695 PLN
08.08–17.08.20 1595 PLN 1695 PLN
18.08–27.08.20 1495 PLN 1595 PLN

OBÓZ 
BORY NA LUZIE

OBÓZ PAINT-
BALL-SURVIVAL

29.06–08.07.20 1595 PLN 1695 PLN
09.07–18.07.20 1695 PLN 1795 PLN
19.07–28.07.20 1695 PLN 1795 PLN
29.07–07.08.20 1595 PLN 1695 PLN
08.08–17.08.20 1595 PLN 1695 PLN
18.08–27.08.20 1495 PLN 1595 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób wyno-
szącej 10, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów 
z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Or-
ganizator powiadamia o tym fakcie nie później niż 
20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• wszystkie koszty programowe
• zakwaterowanie: 9 noclegów
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie i podwieczorek 

(śniadanie i kolacja w formie bufetu)
• suchy prowiant na drogę powrotną
• opieka: kadry pedagogicznej i instruktorskiej, ra-

townika i opieka medyczna, podstawowe leki
• ubezpieczenie: NNW do kwoty 10 000 zł/os.
• wakacyjne zdjęcia z turnusu (link z dostępem)
• pamiątkowe gadżety od OK TOURS

DODATKOWE OPŁATY
• transport (autokary lub busy z klimatyzacją) w za-

leżności od miasta wyjazdowego wg rozkładu jazdy
• obowiązkowa kaucja zwrotna – 30 PLN

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE
KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, musi być 
zgłoszone przy zawieraniu umowy: 
• 10 PRZYGÓD i BORY NA LUZIE – 59 PLN
• LEŚNI KOMANDOSI 

i PAINTBALL-SURVIVAL – 62 PLN

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek wypoczynkowy Jeziornik www.jeziornik.pl, 
Jeziornik 2, 83-224 Borzechowo.
Położony nad czystym Jeziorem Borzechowskim 
z piaszczystą plażą i zjeżdżalnią dla dzieci. 
Na terenie ośrodka znajdują się: własna plaża ze 
strzeżonym kąpieliskiem i pomostem, przystań 
wodna, wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, ro-
wery wodne, łodzie), sala telewizyjna, świetlica, plac 
zabaw, boiska do koszykówki, siatkówki plażowej, kort 
tenisowy, wypożyczalnia rowerów, miejsce na ognisko, 
sklepik.
Obiekt serwuje smaczną, domową kuchnię. 
Domki: zakwaterowanie w domkach standardu I 
(6, 7-osobowych) z łazienkami. Możliwe łóżka piętrowe. 
Ośrodek zapewnia pościel.
Uczestnicy kwaterowani są w pokojach zgodnie z pro-
gramami, jeżeli nie ma takiej możliwości to młodzież 
i dzieci kwaterujemy według grupy wiekowej.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie i podwieczorek.

WAŻNE INFORMACJE
• możliwa dieta specjalna: wegetariańska – bez dodat-

kowych opłat. Brak innych diet
• bagaż – 1 główny o wadze nieprzekraczającej 20 kg 

i sumie wymiarów nie większej niż 180 cm + bagaż 
podręczny o wadze do 5 kg. Za bagaż niespełniający 
wymagań, może być pobrana dopłata wg cennika 
przewoźnika

• obowiązkowa kaucja zwrotna – obejmuje ewentu-
alne szkody wyrządzone przez uczestników. Uwaga: 
pieniądze na kaucję zwrotną opiekunowie zbierają 
pierwszego dnia pobytu, a oddają w ostatnim dniu 
po wykwaterowaniu

• cena nie zawiera suchego prowiantu w drodze na 
wakacje

• odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub 
osoby upoważnione

TRANSPORT 
Dojazd własny: prosimy o przybycie do Ośrodka 
Jeziornik na godzinę 18:00 pierwszego dnia obozu/
kolonii i odbiór ok. godziny 11:00 rano w dniu wyjazdu.
Dojazd autokarem lub busem: pod opieką kadry 
(szczegółowy rozkład na www.atas.pl). Prosimy o przy-
bycie na miejsce zbiórki ok. 15 min przed planowana 
godziną odjazdu.
Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 5 UCZESTNIKACH

Bydgoszcz Dw. PKS st. 17–19, ul. Jagiellońska 58 15:00 13:00 100 PLN

Katowice Dw. Autobusowy st. 1–3, ul. P. Skargi 07:30 20:00  250 PLN

Kraków
Wyjazd: Stacja Amic/ McDonalds 

ul. Opolska 9 
Powrót: Stacja BP/ KFC ul. Opolska 60

05:00 23:00 250 PLN

Łódź Nowa stacja BP przy A1, Rondo na 
ul. Józefi aka przy ul. Kątnej 11:00 17:00 150 PLN

Poznań
Parking przy Dworcu Letnim, 

ul. Dworcowa, na dojeździe do 
Dw. Głównego PKP

12:00 16:00 100 PLN

Warszawa Plac Defi lad PKiN 10:00 18:00 150 PLN

Wrocław  Parking przy Aquaparku, ul. Petru-
sewicza 08:00 20:00 200 PLN

Uwaga: Komunikat wyjazdowy będzie dostępny na 
stronie www.atas.pl – 2 dni przed wyjazdem.
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MAZURY PIECKI
kolonia i obóz tematyczny

#przygodowo #zabawynawodzie #mazurycudnatury

Lubisz żeglować, pływać kajakiem, spędzać czas na 
świeżym powietrzu w otulinie lasów i jezior. Zaprasza-
my do Piecek leżących w sąsiedztwie rzeki Krutyni.

PROGRAM DLA WSZYSTKICH
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd 
do Piecek w zależności od trasy między 14:00 a 21:00, 
zakwaterowanie, kolacja.
2–9 DZIEŃ Realizacja wybranego programu oraz za-
jęcia wspólne dla wszystkich np.:
• kino letnie
• spartakiada – zawody sportowe
• mini playback show – występ muzyczno-taneczny
• wybory Miss i Mistera, śluby kolonijne lub inne za-

bawy integracyjne
• wycieczka do Parku Wodnego Tropikana w Hotelu 

Gołębiewski
• rozgrywki sportowe, eskapady kajakowe lub ro-

wery wodne
• plażowanie, kąpiele, ogniska
10 DZIEŃ Śniadanie, wyjazd z ośrodka w zależności od 
trasy w godzinach od 9:00 do 14:00, powrót do po-
szczególnych miast wg rozkładu jazdy.
Harmonogram i intensywność zajęć uzależniona jest 
od pogody i od predyspozycji psychofi zycznych uczest-
ników. 

PROGRAMY TEMATYCZNE
KOLONIA 10 PRZYGÓD 7–11 LAT
• rejs jachtem Typu Dreamer – podstawowe pojęcia 

i zasady żeglowania, warsztaty węzełkowe ósemki, 
knagi i węzły cumownicze, zabawy uczące bezpiecz-
nego zachowania na jeziorze i na jachcie

• wodne szaleństwo – balonowa bitwa, zabawa „Hy-
draulik” i inne zabawy

• przygoda mazurskich skrzatów – leśne podchody, 
budowa szałasu, leśny kamufl aż, ognisko z podpło-
mykami i kiełbaską. Dla odważnych Ścieżka Duchów 
i nocleg przy ognisku na terenie ośrodka (należy za-
brać własny śpiwór i karimatę)

• warsztaty kulinarne – nauczysz się robić desery, 
przekąski i sałatki

• przygoda strzelecka – z wykorzystaniem replik 
broni ASG, łukami i dmuchawkami oraz strzelnica 
z wykorzystaniem SplatMaster

• przygoda na wodzie – nauka wiosłowania, zacho-
wania w kajaku i rowerze wodnym

• zakręcony dzień – skakanie na dmuchańcu, ma-
lowanie buziek, chodzenie w wieloosobowych 
nartach, spodniach clowna i na szczudłach, zabawy 
tunelem i chustą animacyjną, wata cukrowa

• dzień warsztatów plastycznych – z zastosowaniem 
wielu technik stworzysz „OK Gniotka”, którego za-
bierzesz do domu

• przygoda na wysokości – zabawa w parku linowym 
i na ściance wspinaczkowej

OBÓZ MAZURY CUD NATURY 12–17 LAT 
• rejs jachtem Typu Dreamer – podstawowe pojęcia 

i zasady żeglowania, skoki do wody

• narty wodne lub wakeboard – szkolenie, dla mniej 
odważnych przejażdżka motorówką

• nauka żeglowania na jachcie typu Omega lub Op-
tymist

• SUP – nauka wiosłowania na stojąco
• spływ rzeką Krutynią na pontonach lub kajakach 
• windsurfi ng
• warsztaty wędkarskie
• wodne szaleństwo – specjalne dmuchańce i nie tylko
• zabawy z wykorzystaniem SplatMaster
• ASG – udział w 1 bloku programowym
• rozgrywki z wykorzystaniem Mega Piłkarzyków
• park linowy

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy Mazurskie Chaty położo-
ny nad samym jeziorem, z własnym kąpieliskiem. Na 
terenie Ośrodka: stołówka, beach bar, park linowy, 
ścianka wspinaczkowa, hale namiotowe na zajęcie 
w razie niepogody, boisko sportowe do piłki nożnej 
i koszykówki, boiska do plażowej siatkówki, plac zabaw, 
wypożyczalnia sprzętu wodnego: kajaki, rowery 
wodne, motorówki, żaglówki. Teren ogrodzony.
Koloniści – apartamenty: w szeregówkach przezna-
czonych dla 10 osób. Każdy apartament składa się: 
z dwóch 3-osobowych pokoi na piętrze oraz salonu dla 
4 osób, z łazienką. Możliwe łóżka piętrowe. Ośrodek 
zapewnia pościel.
Obozowicze – domki: w dwupoziomowych domkach. 
1 domek przeznaczony dla 7–8 osób. Na parterze moż-
liwe łóżka piętrowe. 
Uczestnicy kwaterowani są w pokojach zgodnie z pro-
gramami, jeżeli nie ma takiej możliwości młodzież 
i dzieci kwaterujemy według grupy wiekowej.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie i podwieczorek.

TRANSPORT 
Dojazd własny: prosimy o przybycie do ośrodka Ma-
zurskie Chaty w Pieckach, od 14:00 pierwszego dnia 
obozu i odbiór najpóźniej do 14:00 w dniu wyjazdu.
Dojazd autokarem/ busem: pod opieką kadry (szcze-
gółowy rozkład na www.atas.pl). Prosimy o przybycie 
na zbiórkę ok. 15 min. przed wyjazdem.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY PRZY MIN. 5 UCZESTNIKACH

Bydgoszcz Dw. PKS st. 17-19, ul. Jagiellońska 58 15:00 13:00 150 PLN

Gdańsk Parking przy Ergo Arenie, 
Plac Dwóch Miast 14:00 14:00 100 PLN

Katowice Dw. Autobusowy st. 1–3, ul. P. Skargi 07:30 20:00 300 PLN

Kraków
Wyjazd: Stacja Amic/ McDonalds 

ul. Opolska 9 
Powrót: Stacja BP/ KFC ul. Opolska 60

05:00 23:00 250 PLN

Łódź Nowa stacja BP przy A1, Rondo na 
ul. Józefi aka przy ul. Kątnej 11:00 17:00 150 PLN

Poznań
Parking przy Dworcu Letnim, 

ul. Dworcowa, na dojeździe do 
Dw. Głównego PKP

12:00 16:00 200 PLN

Warszawa Plac Defi lad PKiN 10:00 18:00 100 PLN

Wrocław Parking przy Aquaparku, 
ul. Petrusewicza 08:00 20:00 250 PLN

Uwaga: Komunikat wyjazdowy dostępny na stronie 
www.atas.pl – 2 dni przed wyjazdem.

WAŻNE INFORMACJE
• możliwa dieta specjalna: wegetariańska, wegańska, 

lekkostrawna – bez dopłat
• bagaż – 1 główny o wadze maks. 20 kg i sumie wy-

miarów nie większej niż 180 cm + bagaż podręczny 
o wadze do 5 kg. Za bagaż niespełniający wymagań, 
może być pobrana dopłata wg cennika przewoźnika

• odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub 
osoby upoważnione

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN POP-OKM

KOLONIA 
10 PRZYGÓD 

POP-OKC 
OBÓZ MAZURY 
CUD NATURY 

29.06– 08.07.20 1595 PLN 1695 PLN
09.07– 18.07.20 1695 PLN 1795 PLN
19.07– 28.07.20 1695 PLN 1795 PLN
29.07– 07.08.20 1595 PLN 1695 PLN
08.08– 17.08.20 1595 PLN 1695 PLN
18.08– 27.08.20 1495 PLN 1595 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób 
wynoszącej 10, impreza może zostać przez orga-
nizatora odwołana bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynie-
nia. Organizator powiadamia o tym fakcie nie później 
niż 20 dni przed datą wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• wszystkie koszty programowe
• zakwaterowanie: 9 noclegów
• wyżywienie: 3 posiłki dziennie i podwieczorek 

(śniadanie i kolacja w formie bufetu)
• suchy prowiant na drogę powrotną
• opieka: kadry pedagogicznej i instruktorskiej, ra-

townika i opieka medyczna, podstawowe leki
• ubezpieczenie: NNW do kwoty 10 000 zł/os.
• zdjęcia z turnusu – link z dostępem
• gadżety od OK TOURS

DODATKOWE OPŁATY
• transport w zależności od miasta wyjazdowego wg 

rozkładu jazdy
• obowiązkowa kaucja zwrotna – 30 PLN
• specjalna dieta: bezglutenowa, bezlaktozowa – 

100 PLN

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE
KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji zgłaszane 
przy zawieraniu umowy: 
• 10 PRZYGÓD – 60 PLN
• MAZURY CUD NATURY – 63 PLN

Impreza organizowana przez OK Tours

wiek 
uczestników: 7–11, 12–17 lat

czas trwania:  10 dni 

transport: autokar, bus, dojazd własny

rejs jachtem, spływ kajakowy, park wodny
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