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Należymy do:

ATAS jest organizatorem konkursu:

Uczestnicy ubezpieczeni są w AXA:
koszty leczenia  – do 30 000 EUR
koszty ratownictwa  – do 5000 EUR
następstwa nieszczęśliwych wypadków
NWI – do 4000 EUR; NWS  – do 2000 EUR
bagaż podróżny do 400 EUR

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

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

Dane do przelewu: ATAS Sp. z o.o. 
ul. Luksusowa 19, 05-410 Józefów, 
Bank Millenium S.A.
Nr konta: 91 1160 2202 0000 0000 4142 9612

Katalog ATAS 2018/2019

Wydawca ATAS Sp. z o.o., Redaktor naczelny 
Paweł Sławiński

Opracowanie grafi czne: Katarzyna 
Marcinkiewicz, druk LOTOS Poligrafi a

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

O NAS
ATAS Sp. z o.o. specjalizuje się w turystyce młodzieżowej i językowej. Działamy na rynku nieprze-
rwanie od 1989 roku. 
Chcemy przekonać Państwa, że podróże kształcą i pobudzają wyobraźnię. Organizujemy zagranicz-
ne wycieczki szkolne i warsztaty językowe. Podczas warsztatów językowych realizujemy autorski 
program Niestandardowa Nauka Języka Angielskiego.

Facebook – dołącz do naszej grupy
www.facebook.com/groups/wartosciowewycieczki/ 

Zapraszamy do naszych biur:
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 Budynek Organika Trade, Piętro VIII, 
lokal nr 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 lok. 707

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

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

WARSZAWA  tel. 22 625 18 51, e-mail: warszawa@atas.pl 
00-673 Warszawa, ul. Koszykowa 60/62 lok. 3
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Pierwszy wyjazd? Str. 2

FAQ – Ważne informacje Str. 3

Niestandardowa nauka języka angielskiego, zakwaterowanie u rodzin, przykładowy dzień na warsztatach językowych w Londynie Str. 4

Symbol  Rodzaj zakwaterowania Transport

Warsztaty językowe Wielka Brytania
TA0-e Londyn – Tania Wycieczka Szkolna rodziny autokar Str. 5

TA0 Londyn rodziny autokar Str. 6–7

TAC Londyn z zajęciami muzealnymi rodziny autokar Str. 8

TA10-e Londyn – Tania Wycieczka Szkolna  hostel autokar Str. 9

TA10 Londyn hostel autokar Str. 10–11

TA2 Londyn i bajkowa Anglia rodziny autokar Str. 12–13

TA4 Londyn śladami Harrego Po  era rodziny autokar Str. 14–15

TAX Miasta Anglii nowość rodziny autokar Str. 16–17

TA13 Londyn rodziny/hostel samolot Str. 18

TAP Londyn z zajęciami muzealnymi rodziny/hostel samolot Str. 19

Warsztaty językowe inne kierunki
TIO Dublin nowość hostel samolot Str. 20

TM1 Malta rodziny samolot Str. 21

THM Hiszpania (Malaga) nowość rodziny samolot Str. 22

Wycieczki szkolne
THS Barcelona hostel samolot Str. 23

TF1 Paryż hotel turystyczny autokar Str. 24

TF10-e Paryż – Tania Wycieczka Szkolna hotel turystyczny autokar Str. 25

TW10-e Włochy – Tania Wycieczka Szkolna hotele autokar Str. 26

TW1 Włochy hotele autokar Str. 27

TH1 Hiszpania hotele autokar Str. 28

TR1 Szwajcaria nowość hostel autokar Str. 29
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PIERWSZY WYJAZD? 
Nie zajmowali się Państwo nigdy organizacją wycieczki? Nie wiedzą, jak do tego podejść? Jakie są 
wymagane dokumenty, formalności oraz co trzeba zrobić, żeby impreza doszła do skutku? Prosimy 
o kontakt z najbliższym biurem ATAS. 
Poniżej krótka ściągawka – organizacja wyjazdu krok po kroku:

KROK 1  PODJĘCIE DECYZJI
Decyzję o zorganizowaniu wyjazdu szkolnego radzimy podjąć na około sześć miesięcy wcześniej. 

KROK 2  WYBÓR OFERTY
Jeżeli zdecydujecie się Państwo na konkretny wyjazd, należy go rozreklamować – wręczając ofertę 
uczniom, następnie organizując spotkanie dla rodziców. Na życzenie wysyłamy materiały i plakaty, 
które można rozwiesić w szkole. 
Zachęcamy do zrobienia wstępnej rezerwacji w biurze ATAS (najlepiej telefonicznie) terminu wyjaz-
du wybranego przez Państwa (rezerwacja na okres trzech tygodni jest bezpłatna). 
Opiekunowie gra  s:
Przy wyjazdach szkolnych przewidujemy miejsca gra  s dla opiekunów (liczba opiekunów podana 
jest przy każdym programie). Biuro pokrywa również koszt wszystkich biletów wstępów dla uczest-
niczących w wyjeździe nauczycieli.
Dni wyjazdowe – oferty autokarowe 
Wrzesień 2018 – Luty 2019 PONIEDZIAŁEK
Marzec 2019 – Czerwiec 2019 PONIEDZIAŁEK, PIĄTEK 

KROK 3  ZEBRANIE RODZICÓW
Zebranie rodziców jest czasem dokładnego przedstawienia oferty, warunków uczestnictwa oraz 
warunków płatności (należy zapoznać rodziców z warunkami przejazdu, zakwaterowania i wyży-
wienia). Każdy z rodziców powinien otrzymać egzemplarz podsumowania oferty, formularz infor-
macyjny oraz program wyjazdu. Podczas zebrania radzimy zrobić wstępną listę uczestników, zebrać 
zaliczkę. Rodzice każdego uczestnika powinni zostać poinformowani o konieczności posiadania 
dokumentów podróży (paszporty, obcokrajowcy – również wizy). 

KROK 4  ZGŁOSZENIE WYCIECZKI
Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia grupowe. Liczba uczestników podana jest przy każdej z ofert.
Po zebraniu zaliczki, należy skontaktować się z naszym biurem w celu podpisania umowy. Umowa 
może być podpisana w biurze bądź za pośrednictwem poczty. 
Uwaga: zalecamy aby uczniowie wykupili ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.

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

KROK 6  OSTATNIE PRZYGOTOWANIA
Na 6 tygodni przed wyjazdem należy dokonać dopłaty za imprezę. Na 4 tygodnie przed terminem 
wycieczki należy dostarczyć do biura listę uczestników wraz z kartami uczestnictwa (dostarczamy je 
wraz z umową), podpisanymi przez rodziców. 

KROK 7  ZBIÓRKA WYJAZDOWA
Czas zbiórki należy wyznaczyć na 30 minut przed planowanym wyjazdem (godzina wyjazdu powin-
na być uzgodniona z pracownikiem ATAS).
Jeśli rodzice lub opiekunowie chcą aby podstawiony autokar został skontrolowany przez policję, do 
nich należy zawiadomienie policji oraz poinformowanie biura ATAS.
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FAQ – WAŻNE 
INFORMACJE: 
JAKIE DOKUMENTY PODRÓŻY POTRZEBNE SĄ NA ZAGRANICZNEJ 
WYCIECZCE?
Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty 
(obcokrajowcy – również wizy). Zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ.

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

JAKI BAGAŻ MOŻE ZABRAĆ UCZEŃ?  
W przypadku imprez autokarowych prosimy o zabranie 1 średniej wielkości bagażu głównego (za-
lecany rozmiar bagażu 65x40x25 cm) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego. W przypadku imprez 
samolotowych waga i rozmiar bagażu zostanie określony w ofercie (zależy od warunków linii lot-
niczych).
W przypadku wyjazdów zagranicznych autokarowych (Wielka Brytania, Włochy, Francja, Hiszpa-
nia) należy pamiętać o tym, że bagaż główny pozostanie w luku bagażowym aż do drugiego dnia, 
kiedy uczniowie trafi ą do miejsca zakwaterowania. Z tego powodu w bagażu podręcznym muszą 
znaleźć się podstawowe przybory toaletowe (na przykład w kosmetyczce). W bagażu podręcznym 
powinien się znaleźć również prowiant na drogę, odliczone pieniądze na wstępy w EUR lub GBP, 
dokument ze zdjęciem, kurtka lub sweter, mała poduszki i koc lub śpiwór do spania w autokarze, 
ładowarka lub powerbank jeśli będzie potrzebny podczas drogi.

CO DAJE UCZESTNIKOWI DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE 
OD KOSZTÓW REZYGNACJI? 
W uzasadnionych przypadkach ubezpieczenie umożliwia bezkosztową rezygnację z imprezy lub 
zmniejszenie kosztów rezygnacji (decyzja leży po stronie ubezpieczyciela – AXA) w przypadku gdy 
uczeń nie może wyjechać z różnych powodów min. nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku, 
śmierci osoby bliskiej etc. 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – płatne w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy
 3% (całkowitej ceny imprezy) – wariant KR 
 9% (całkowitej ceny imprezy) – wariant KR dla osób z CP (wariant dla osób chorych przewlekle)

CZY PODCZAS PRZEJAZDU JEST POSTÓJ NA POSIŁEK? 
Ostatni długi postój staramy się przewidzieć jak najbliżej granicy (zależy on też od kierunku doce-
lowego i miasta wyjazdowego grupy) W czasie długiego postoju można zjeść ciepłą obiadokolację 
(posiłek nie jest wliczony w cenę wycieczki – uczeń opłaca go z kieszonkowego). Radzimy aby ucz-
niowie zabrali ze sobą suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na posiłki.

DLACZEGO WAŻNE SĄ DLA NAS INFORMACJE O ALERGIACH, 
DIETACH, CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH? 
Rodzice w kartach wyjazdowych powinni zgłaszać alergie, specjalne diety oraz informacje o choro-
bach przewlekłych. Dane te są niezbędne aby właściwie dobrać zakwaterowanie i np. nie kwate-
rować ucznia, który ma alergię na sierść w rodzinie, która posiada koty. Osoby, które są przewlekle 
chore powinny wykupić dodatkowe ubezpieczenie. 

MOJA GRUPA LICZY 20 UCZNIÓW, CZY MOGĘ Z NIMI WYJECHAĆ? 
W dalszej części katalogu określone są liczebności grup. W przypadku, jeżeli Państwa grupa jest 
mniejsza, prosimy o kontakt z pracownikiem naszej fi rmy. W miarę możliwości, staramy się połączyć 
dwie grupy niekompletne. Na naszej stronie internetowej w zakładce „ŁĄCZENIE GRUP SZKOL-
NYCH” znajdują się aktualne zgłoszenia szkół zainteresowanych połączeniem, tymi samymi trasami 
i podobnymi terminami wycieczek.

CZY MOGĘ ZREALIZOWAĆ NIETYPOWY PROGRAM WYJAZDU? 
Jeżeli nasze standardowe programy wycieczek nie spełniają Państwa oczekiwań – przygotujemy 
specjalny program zwiedzania zgodnie z Państwa zamówieniem. Jeżeli proponowany przez Pań-
stwa program jest niewykonalny w zgodzie z obowiązującymi przepisami (np. czas pracy kierow-
ców) zastrzegamy sobie prawo modyfi kacji tak, aby organizacja i przebieg wyjazdu odbywały się 
w zgodzie z obowiązującym prawem. 
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NIESTANDARDOWA NAUKA 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
NA WARSZTATACH JĘZYKOWYCH JAKO UZUPEŁNIENIE NAUKI SZKOLNEJ
ATAS Sp. z o.o. od 29 lat specjalizuje się w przygotowaniu wyjazdów językowych dla młodzieży, 
podczas których realizowany jest program pod nazwą „Niestandardowa nauka języka angielskiego”.
Założeniem programu jest przeprowadzenie ćwieczeń językowych w naturalnych sytuacjach, w po-
łączeniu z poznawaniem kultury oraz zwiedzaniem danego kraju. Dzięki temu wyjazd stanowi lekcję 
historii, georafi i, języka obcego. 
W programach zwiedzania uwzględnione są najważniejsze muzea i największe atrakcje, które są dla 
młodzieży interesujące.
Warsztaty językowe powstały z myślą o nauce komunikacji w języku obcym i w obcym środowisku. 
Wyjazd ma za zadanie pomóc młodzieży w przełamaniu bariery mówienia.
Młodzież wykonuje zadania podczas zwiedzania przy wykorzystaniu specjalnie dostosowanego do 
wyjazdu zeszytu ćwiczeń.
Większość programów warsztatów językowych bazuje na zakwaterowaniu u rodzin goszczących. 

ZAKWATEROWANIE U RODZIN  
Zakwaterowanie u rodzin jest częścią programu językowego – pobyt w rodzinie goszczącej sprzyja 
codziennym rozmowom, wręcz znależy ćwiczyć naturalne wymiany uprzejmości, tzw. small talk 
– „Co słychać?”, „Jak minął dzień?”, „Co było dzisiaj w programie zwiedzania?”, itp. 
Należy jednak pamiętać, że tego typu pobyt to nie jest mieszkanie w hotelu. Dlaczego? Rodzina 
oraz uczniowie dzielą wspólną przestrzeń. Wymaga to od każdej ze stron dostosowania, jest też 
lekcją wyrozumiałości i tolerancji. 
Rodziny są sprawdzane przez miejscowych kontrahentów ATAS. 

PRZYKŁADOWY DZIEŃ
 WARSZTATY JĘZYKOWE W LONDYNIE Z ZAKWATEROWANIEM U RODZIN
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 25 uczestników + 2 nauczycieli* 
lub 50 uczestników + 4 nauczycieli

10.09–15.09.2018
17.09–22.09.2018
24.09–29.09.2018

01.10–06.10.2018
08.10–13.10.2018
22.10–27.10.2018
29.10–03.11.2018

 950 PLN

12.11–17.11.2018
19.11–24.11.2018
26.11–01.12.2018
03.12–08.12.2018
07.01–12.01.2019

21.01–26.01.2019
28.01–02.02.2019 
11.02–16.02.2019
18.02–23.02.2019
25.02–02.03.2019

 920 PLN

11.03–16.03.2019
18.03–23.03.2019 25.03–30.03.2019  970 PLN

*  Uwaga – w przypadku zgłoszenia grupy 25 osób wyjazd 
dochodzi do skutku gdy pojawi się druga grupa (łączna 
liczba osób w terminie musi wynosić 50 uczestników). 
W przypadku braku uzupełniającej grupy, zgłoszona gru-
pa otrzyma zwrot wpłaconej zaliczki lub może zdecydo-
wać o zamianie terminu wyjazdu, co może wiązać się ze 
zmianą ceny.

CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• przeprawa promowa 
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 

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

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

na miejscu, wiek wg roczników)
 Wyjazdy w 2018
  –  Osoby urodzone po roku 2002 – 35 GBP 
  – w roku 2002 i wcześniej – 50 GBP
 Wyjazdy w 2019 
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 40 GBP
  – w roku 2003 i wcześniej – 55 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

TANIA WYCIECZKA 
SZKOLNA 

LONDYN 
TA0-e

Rodziny brytyjskie 
6 dni
11–18 lat

Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość 
poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. 
Codziennie prowadzone są praktyczne ćwicze-
nia językowe podczas zwiedzania.
Oferta ta jest uzupełnieniem programu na-
uczania języka angielskiego, a także geografi i 
i historii. Korzystamy z rodzin sprawdzonych, 
starannie dobranych przez naszego partnera 
z Wielkiej Brytanii. 

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest 
z grupą, przejazd przez Niemcy, w kierunku Wiel-
kiej Brytanii.
2 DZIEŃ  LONDYN
Przeprawa promowa, przejazd do Londynu.
Tower Bridge, przejście obok Tower of Lon-
don, spacer północnym brzegiem Tamizy obok 
The Monument i St. Paul’s Cathedral, Mille-
nium Bridge, Tate Modern, przejście obok The 
Shakespeare’s Globe.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją 
miejską.
Obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ  LONDYN 
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Spacer po Westminsterze, przejście obok Opa-
ctwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big 
Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. 
Zwiedzanie: Muzeum Historii Naturalnej, Mu-
zeum Nauki.
Przejazd autokarem obok Harrods’a – najsłyn-
niejszego londyńskiego domu towarowego.
Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ  LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Oxford Street, Regent Street, Piccadilly Circus, 
Plac Trafalgar. Zwiedzanie: Muzeum Brytyjskie, 
Galeria Narodowa.
Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ  LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
London Eye, rejs statkiem po Tamizie, przejście 
obok klipra herbacianego Cu  y Sark, Muzeum 

Morskie, spacer po Parku Królewskim w Green-
wich. Wyjazd z Londynu około godziny 16.00.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją 
miejską.
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.

 Istnieje możliwość dodania do programu zwie-
dzania Muzeum Figur Woskowych Madame 
Tussaud’s – atrakcja dostępna za dodatkową 
dopłatą w GBP.
Dodatkowy punkt w programie musi zostać 
zaakceptowany przez całą grupę. Informacja 
o dopłacie za wymieniony obiekt dostępna 
jest w biurach ATAS.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Rodziny brytyjskie:
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do 
poznania zwyczajów panujących w Anglii. Ro-
dziny są sprawdzone i starannie dobrane przez 
naszego partnera w Wielkiej Brytanii. Uczest-
nicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. 
Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżni-
cowanych kulturowo i etnicznie. Uczestnicy 
zakwaterowani są w pokojach 2–4-osobowych.
Ze względu na typ zakwaterowania i bezpieczeń-
stwo uczestników nie przewidujemy żadnych 
wyjść wieczornych, szczególnie indywidualnych.

DOPŁATY (na osobę): 
• 50 PLN – dopłata za podstawienie dot.: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego

• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 
przewlekle chorych (zalecane)

• 100 PLN dla uczestników powyżej 19 roku 
życia + 60 BP koszty wstępów
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 50–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2018 1050 PLN
Listopad 2018 – Luty 2019 1030 PLN
Marzec – 15 Kwiecień 2019 1090 PLN

16 Kwiecień – Czerwiec 2019 1170 PLN
 
CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• przeprawa promowa
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 

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

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

na miejscu, wiek wg roczników)
 Wyjazdy w 2018
  –  Osoby urodzone po roku 2002 – 75 GBP 
  –  Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej 

– 100 GBP
 Wyjazdy w 2019 
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 80 GBP
  –  Osoby urodzone w roku 2003 i wcześniej 

– 105 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

 WARSZTATY 
JĘZYKOWE

LONDYN 
TA0

Rodziny brytyjskie 
6 dni
11–18 lat

Oferta ta jest uzupełnieniem programu nauczania języka angielskiego, a także geografi i i historii.
Wyjazd daje możliwość poznania najważniejszych muzeów oraz atrakcji wielkiej metropolii jaką 
jest Londyn. 
Codziennie prowadzone są praktyczne ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
Korzystamy z rodzin sprawdzonych, starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej 
Brytanii. 

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

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
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DOPŁATY (na osobę): 
• 20 PLN – dla grupy 46–49 uczestników 

+ 4 nauczycieli
• 40 PLN  – dla grupy 43-45 uczestników 

+ 4 nauczycieli
• 60 PLN – dla grupy 39–42 uczestników 

+ 3 nauczycieli
• 100 PLN dla uczestników powyżej 19 roku 
życia + 120 GBP koszty wstępów

• 50 PLN – dopłata za podstawienie dot.: 
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego

• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 
przewlekle chorych (zalecane)

• dieta bezlaktozowa, bezglutenowa, 
wegańska (50 PLN – wyjazd 6 dniowy, 
75 PLN – wyjazd 7 dniowy)

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do po-
znania zwyczajów panujących w Anglii. Rodziny 
są sprawdzone i starannie dobrane przez nasze-
go partnera w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy są 
zakwaterowani na obrzeżach Londynu.
Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżni-
cowanych kulturowo i etnicznie. Uczestnicy 
zakwaterowani są w pokojach 2–4-osobowych.
Ze względu na typ zakwaterowania i bez-
pieczeństwo uczestników nie przewidujemy 
żadnych wyjść wieczornych, szczególnie indy-
widualnych.

INNE OPCJE WYJAZDU:

Koszty wstępów 
i realizacji pro-

gramu

ZAMIANA 3 LUB 
4 DNIA PROGRAMU

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

DODANIE 7 DNIA

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

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

do 15 lat 
20 GBP

50 PLN 200 PLN16 lat i powyżej 
25 GBP

powyżej 19 lat 
35 GBP

B. Brighton
W programie: 
spacer po molo, zwiedzanie 
Pawilonu Królewskiego, wie-
ża widokowa Bri  sh Airways 
i360

do 15 lat 
15 GBP

50 PLN 200 PLN16 lat i powyżej 
25 GBP

powyżej 19 lat 
30 GBP

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

bez dopłat

50 PLN 200 PLNbez dopłat

bez dopłat
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 50–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2018 1130 PLN
Listopad 2018 – Luty 2019 1110 PLN
Marzec – 15 Kwiecień 2019 1170 PLN

16 Kwiecień – Czerwiec 2019 1250 PLN 
CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• przejazd komfortowym autokarem, prom
• zajęcia językowe: w klasach na  ve speakers 

2 x 2 lekcje (po 45 minut) oraz lekcje 
muzealne 2 x 45 minut, zeszyt ćwiczeń

• zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 

3 obiadokolacje
• opieka pilota
• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA  
CENA NIE OBEJMUJE OPŁAT w walucie:
• koszt wstępów i realizacji programu (płatne 

na miejscu, wiek wg roczników)
 Wyjazdy w 2018
  –  Osoby urodzone po roku 2002 – 90 GBP 
  – w roku 2002 i wcześniej – 120 GBP
 Wyjazdy w 2019 
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 95 GBP
  – w roku 2003 i wcześniej – 125 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu 
DOPŁATY (na osobę): 
• 20 PLN – dla grupy 46–49 uczestników 

+ 4 nauczycieli
• 40 PLN – 43-45 uczestników + 4 nauczycieli
• 60 PLN – 39–42 uczestników + 3 nauczycieli
• 100 PLN dla uczestników powyżej 19 roku 
życia + 120 GBP koszty wstępów

• 50 PLN – dopłata za podstawienie dot.: 
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego

• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 
przewlekle chorych (zalecane)

• dieta bezlaktozowa, bezglutenowa, 
wegańska (50 PLN – wyjazd 6 dniowy, 
75 PLN – wyjazd 7 dniowy)

 WARSZTATY 
JĘZYKOWE

LONDYN
z zajęciami w klasach 
i lekcjami muzealnymi 
TAC

Rodziny brytyjskie 
6 dni
11–18 lat

Wyjazd na Warsztaty Językowe z zajęciami 
w klasach to jeszcze większa dawka języka an-
gielskiego. 
Niepowtarzalna okazja do podszkolenia swoich 
umiejętności językowych pod okiem doświad-
czonych na  ve speakers, lekcje muzealne jako 
świetny sposób na przekazanie wiedzy w scene-
rii innej niż szkolna, do tego ciekawe ćwiczenia 
prowadzone w terenie i zakwaterowanie u ro-
dzin brytyjskich.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona 
jest z grupą, przejazd przez Niemcy w kierunku 
Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ  LONDYN
Przeprawa promowa. 
Lekcja muzealna w języku angielskim w To-
wer of London. Zwiedzanie Londynu: Tower of 
London, Doki Św. Katarzyny, Tower Bridge, Ga-
leria Hay, Borough Market, Millennium Bridge, 
spacer po dzielnicy The City of London – jed-
nej z ekonomicznych stolic świata, St. Paul’s 
Cathedral, Leadenhall Market.
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją 
miejską.
3 DZIEŃ  LONDYN 
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Zwiedzanie Londynu: spacer po Westminsterze, 
przejście obok Opactwa Westminster, Gma-
chów Parlamentu, Big Bena, Parku Św. Jakuba, 
Pałacu Buckingham, Piccadilly Circus. 
Zajęcia w klasach z na  ve speakers.
Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ  LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Londyn: zwiedzanie Muzeum Figur Wosko-
wych Madame Tussaud’s, zakupy na Oxford 
Street. 
Zajęcia w klasach z na  ve speakers.
Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ  LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Lekcja muzealna w języku angielskim w Ga-

lerii Narodowej. Zwiedzanie Londynu: Plac 
Trafalgar, Galeria Narodowa, London Eye, rejs 
statkiem po Tamizie, spacer po parku w Green-
wich, Południk „0”, zwiedzanie Królewskiego 
Obserwatorium w Greenwich. Wyjazd z Lon-
dynu w godzinach popołudniowych.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją 
miejską.
Przeprawa promowa.
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota 
w języku polskim.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do po-
znania zwyczajów panujących w Anglii. Rodziny 
są sprawdzone i starannie dobrane przez nasze-
go partnera w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy są 
zakwaterowani na obrzeżach Londynu.
Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżni-
cowanych kulturowo i etnicznie. Uczestnicy 
zakwaterowani są w pokojach 2–4-osobowych.
Ze względu na typ zakwaterowania i bez-
pieczeństwo uczestników nie przewidujemy 
żadnych wyjść wieczornych, szczególnie indy-
widualnych.
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

GRUPA: 25 uczestników + 2 nauczycieli* 
lub 50 uczestników + 4 nauczycieli

15.10–20.10.2018 1080 PLN
05.11–10.11.2018
10.12–15.12.2018
14.01–19.01.2019
04.02–09.02.2019

990 PLN

04.03–09.03.2019 1080 PLN
*  Uwaga – w przypadku zgłoszenia grupy 25 osób wyjazd do-

chodzi do skutku gdy pojawi się druga grupa (łączna liczba 
osób w terminie musi wynosić 50 uczestników). W przypad-
ku braku uzupełniającej grupy, zgłoszona grupa otrzyma 
zwrot wpłaconej zaliczki lub może zdecydować o zamianie 
terminu wyjazdu, co może wiązać się ze zmianą ceny.

CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• przejazd komfortowym autokarem, prom
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• zeszyt ćwiczeń
• opieka pilota 
• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA 

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

na miejscu, wiek wg roczników)
 Wyjazdy w 2018
  –  Osoby urodzone po roku 2002 – 35 GBP 
  – w roku 2002 i wcześniej – 50 GBP
 Wyjazdy w 2019 
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 40 GBP
  – w roku 2003 i wcześniej – 55 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

DOPŁATY (na osobę): 
• 50 PLN – dopłata za podstawienie dot.: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego

• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 
przewlekle chorych (zalecane)

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

• 200 PLN dla uczestników powyżej 19 roku 
życia + 60 GBP koszty wstępów

TANIA WYCIECZKA 
SZKOLNA

LONDYN 
TA10-e

Hostel 
6 dni
10–18 lat

Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość 
poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. 
Codziennie prowadzone są praktyczne ćwicze-
nia językowe podczas zwiedzania.
Oferta ta jest uzupełnieniem programu na-
uczania języka angielskiego, a także geografi i 
i historii.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona 
jest z grupą, przejazd przez Niemcy w kierunku 
Wielkiej Brytanii.
2 DZIEŃ  LONDYN
Przeprawa promowa, przejazd do Londynu.
Londyn: Przejście obok The Shakespeare’s Glo-
be, Millenium Bridge, St. Paul’s Cathedral, zwie-
dzanie Muzeum Londynu, przejście obok The 
Monument, Tower of London i London Bridge, 
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami ko-
munikacji miejskiej.
Obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ  LONDYN 
Śniadanie.
Spacer po Westminsterze, przejście obok Opa-
ctwa Westminster, Gmachow Parlamentu, Big 
Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. 
Zwiedzanie: Muzeum Historii Naturalnej i Mu-
zeum Nauki, spacer po ogrodach Kensington.
Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ  LONDYN
Śniadanie. 
Oxford Street, Regent Street, Piccadilly Circus, 
M&M’s World, Leicester Square, Plac Trafalgar. 
Zwiedzanie: Muzeum Brytyjskiego, Galerii Na-
rodowej.
Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ  LONDYN
Śniadanie. 
Przejście przez Borough Market, obok repliki 
okrętu Golden Hind, zwiedzanie Tate Modern, 
przejażdżka London Eye.
Wyjazd z Londynu około godziny 16.00.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami ko-
munikacji miejskiej.
Przeprawa promowa.

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.

Istnieje możliwość dodania do programu zwie-
dzania Muzeum Figur Woskowych Madame 
Tussaud’s – atrakcja dostępna za dodatkową 
dopłatą w GBP.
Dodatkowy punkt w programie musi zostać 
zaakceptowany przez całą grupę. Informacja 
o dopłacie za wymieniony obiekt dostępna jest 
w biurach ATAS.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie w hostelu Via Lewisham 
w Londynie. Hostel z dużym ogrodem i salą 
wspólną. Pokoje wieloosobowe z piętrowymi 
łóżkami, łazienki mogą znajdować się na kory-
tarzu. Wyżywienie: śniadania (płatki na mleku, 
tosty z dżemem, sok, herbata), obiadokolacje 
(jednodaniowy ciepły posiłek, deser, woda).

Uwaga: termin wyjazdu zostaje potwierdzony 
po potwierdzeniu miejsc w hostelu.
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 50–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2018 1250 PLN
Listopad 2018 – Luty 2019 1190 PLN
Marzec – 15 Kwiecień 2019 1270 PLN

16 Kwiecień – Czerwiec 2019 1290 PLN
 
CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• Przeprawa promowa.
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• zeszyt ćwiczeń 
• opieka pilota 
• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA

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

na miejscu, wiek wg roczników)
 Wyjazdy w 2018
  –  Osoby urodzone po roku 2002 – 75 GBP 
  –  Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej 

– 100 GBP
 Wyjazdy w 2019 
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 80 GBP
  –  Osoby urodzone w roku 2003 i wcześniej 

– 105 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

 WARSZTATY 
JĘZYKOWE

LONDYN 
TA10

Hostel 
6 dni
10–18 lat

Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. 
Oferta ta jest uzupełnieniem programu nauczania języka angielskiego, a także geografi i i historii.
Codziennie prowadzone są praktyczne ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą
przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej Brytanii
2 DZIEŃ  LONDYN
Przeprawa promowa. 
Londyn: zwiedzanie The Shakespeare’s Globe z przewodnikiem anglojęzycznym, Millenium Bridge, 
przejście obok St. Paul’s Cathedral, The Monument, zwiedzanie Tower of London, London Bridge
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ  LONDYN 
Śniadanie.
Spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, 
Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham. Zwiedzanie: Muzeum Brytyjskiego, Muzeum Figur Wosko-
wych Madame Tussaud’s.
Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ  LONDYN
Śniadanie.
Zwiedzanie: Muzeum Historii Naturalnej lub Muzeum Nauki, Oxford Street, Piccadilly Circus, za-
kupy w M&M’s World, Leicester Square, Plac Trafalgar, Galeria Narodowa.
Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ  LONDYN
Śniadanie.
Londyn: Przejście przez Borough Market, obok repliki okrętu Golden Hind, zwiedzanie Tate Mo-
dern, przejażdżka London Eye.
Wyjazd z Londynu około godziny 16.00.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
Przeprawa promowa.
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
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DOPŁATY (na osobę): 
• 20 PLN – dla grupy 46–49 uczestników 

+ 4 nauczycieli
• 40 PLN  – dla grupy 43-45 uczestników 

+ 4 nauczycieli
• 60 PLN – dla grupy 39–42 uczestników 

+ 3 nauczycieli
• 200 PLN dla uczestników powyżej 19 roku 
życia + 115 GBP koszty wstępów

• pakowany lunch (100 PLN/ osobę – wyjazd 
6 dni, 130 PLN/ osobę  – wyjazd 7 dni)

• 50 PLN – dopłata za podstawienie dot.: 
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego

• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 
przewlekle chorych (zalecane)

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie w hostelu w Londynie. Pokoje 
wieloosobowe z piętrowymi łóżkami, łazienki 
mogą znajdować się na korytarzu. Wyżywienie: 
śniadania (płatki na mleku, tosty z dżemem, 
sok, herbata), obiadokolacje (jednodaniowy 
ciepły posiłek, woda).

INNE OPCJE WYJAZDU:

Koszty wstępów 
i realizacji pro-

gramu

ZAMIANA 3 LUB 
4 DNIA PROGRAMU

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

DODANIE 7 DNIA

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

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

do 15 lat 
20 GBP

50 PLN 250 PLN16 lat i powyżej 
25 GBP

powyżej 19 lat 
35 GBP

B. Brighton
W programie: 
spacer po molo, zwiedzanie 
Pawilonu Królewskiego, wie-
ża widokowa Bri  sh Airways 
i360

do 15 lat 
15 GBP

50 PLN 250 PLN16 lat i powyżej 
25 GBP

powyżej 19 lat 
30 GBP

C. Cambridge
W programie: 
spacer po miasteczku uniwer-
syteckim, przejście przez Silver 
Street z widokiem na Most 
Matematyczny, King’s Parade 
obok King’s College, Senate 
House – miejsca wręczania 
dyplomów, Trinity College, St. 
John’s College i Round Church 
– wejście do jednej ze szkół 

do 15 lat 
10 GBP

50 PLN 250 PLN

16 lat i powyżej 
15 GBP

powyżej 19 lat 
20 GBP
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 50–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2018 1130 PLN
Listopad 2018 – Luty 2019 1090 PLN
Marzec – 15 Kwiecień 2019 1190 PLN

16 Kwiecień – Czerwiec 2019 1270 PLN
 
CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• przeprawa promowa
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 

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

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

na miejscu, wiek wg roczników)
 Wyjazdy w 2018
  –  Osoby urodzone po roku 2002 – 90 GBP 
  –  Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej 

– 105 GBP
 Wyjazdy w 2019 
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 95 GBP
  –  Osoby urodzone w roku 2003 i wcześniej 

– 110 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

 WARSZTATY 
JĘZYKOWE

LONDYN 
i BAJKOWA ANGLIA 
TA2

Rodziny brytyjskie 
6 dni
11–18 lat

Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania słynnych obiektów w Londynie oraz miast 
takich jak Cambridge i Canterbury.
Codziennie prowadzone są praktyczne ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
Oferta ta jest uzupełnieniem programu nauczania języka angielskiego, a także geografi i i historii.
Korzystamy z rodzin sprawdzonych, starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii. 

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą, przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej 
Brytanii.
2 DZIEŃ  LONDYN
Przeprawa promowa. 
Londyn: Spacer po Westminsterze, przejście obok Gmachów Parlamentu, Big Ben’a, Opactwa 
Westminster, spacer przez Park Św. Jakuba do Pałacu Buckingham, The Mall, Plac Trafalgar, Covent 
Garden, Leicester Square, Piccadilly Circus.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ  LEEDS CASTLE, CANTERBURY 
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Leeds Castle: zwiedzanie zamku, ogrodu, labiryntu, ptaszarni, przejazd do Canterbury
Canterbury: spacer po jednym z najstarszych miast Anglii, zwiedzanie Katedry Canterbury – naj-
ważniejszej świątyni kościoła anglikańskiego, powrót do Londynu.
Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ  CAMBRIDGE, LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Cambridge: spacer po miasteczku uniwersyteckim, przejście przez Silver Street z widokiem na Most 
Matematyczny, King’s Parade obok King’s College, Senate House – miejsca wręczania dyplomów, 
Trinity College, St. John’s College i Round Church. Poznanie zasad studiowania w Cambridge i moż-
liwości podjęcia tam nauki, powrót do Londynu. 
Londyn: zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s.
Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ  LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Londyn: London Eye, panorama Londynu, rejs statkiem do Greenwich, zwiedzanie Muzeum Mor-
skiego, spacer po parku w Greenwich obok Południka „0” i Królewskiego Obserwatorium. 
Wyjazd z Londynu około godziny 16.00.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
Przeprawa promowa. 
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
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DOPŁATY (na osobę): 
• 20 PLN – dla grupy 46–49 uczestników 

+ 4 nauczycieli
• 40 PLN  – dla grupy 43-45 uczestników 

+ 4 nauczycieli
• 60 PLN – dla grupy 39–42 uczestników 

+ 3 nauczycieli
• 100 PLN dla uczestników powyżej 19 roku 
życia + 130 GBP koszty wstępów

• 50 PLN – dopłata za podstawienie dot.: 
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego

• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 
przewlekle chorych (zalecane)

• dieta bezlaktozowa, bezglutenowa, 
wegańska (50 PLN – wyjazd 6 dniowy, 
75 PLN – wyjazd 7 dniowy)

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do po-
znania zwyczajów panujących w Anglii. Rodziny 
są sprawdzone i starannie dobrane przez nasze-
go partnera w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy są 
zakwaterowani na obrzeżach Londynu.
Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżni-
cowanych kulturowo i etnicznie. Uczestnicy 
zakwaterowani są w pokojach 2–4-osobowych.
Ze względu na typ zakwaterowania i bez-
pieczeństwo uczestników nie przewidujemy 
żadnych wyjść wieczornych, szczególnie indy-
widualnych.

INNE OPCJE WYJAZDU:

Koszty wstępów 
i realizacji pro-

gramu

ZAMIANA 3 LUB 
4 DNIA PROGRAMU

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

DODANIE 7 DNIA

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

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

do 15 lat 
20 GBP

50 PLN 200 PLN16 lat i powyżej 
25 GBP

powyżej 19 lat 
35 GBP

B. Brighton
W programie: 
spacer po molo, zwiedzanie 
Pawilonu Królewskiego, 
wieża widokowa Bri  sh 
Airways i360

do 15 lat 
15 GBP

50 PLN 200 PLN16 lat i powyżej 
25 GBP

powyżej 19 lat 
30 GBP

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

bez dopłat

50 PLN 200 PLNbez dopłat

bez dopłat
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 50–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2018 1100 PLN
Listopad 2018 – Luty 2019 1080 PLN
Marzec – 15 Kwiecień 2019 1140 PLN

16 Kwiecień – Czerwiec 2019 1220 PLN
 
CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• przeprawa promowa
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 

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

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

na miejscu, wiek wg roczników)
 Wyjazdy w 2018
  –  Osoby urodzone po roku 2002 – 80 GBP 
  –  Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej 

– 110 GBP
 Wyjazdy w 2019 
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 85 GBP
  –  Osoby urodzone w roku 2003 i wcześniej 

– 115 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

Rodziny brytyjskie 
6 dni
11–18 lat

Program SA4 dedykowany jest miłośnikom Harry’ego Po  era. Program ma jednak na celu nie tylko 
ukazanie miejsc związanych z książką i fi lmami, ale również pokazanie piękna Londynu i Oxfordu 
oraz naukę języka angielskiego w codziennych, naturalnych sytuacjach. Codziennie prowadzone są 
praktyczne ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
Wszyscy uczestnicy zakwaterowani są u rodzin brytyjskich, sprawdzonych i starannie dobranych 
przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii. 
PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą, przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej 
Brytanii
2 DZIEŃ  LONDYN
Przeprawa promowa. 
Londyn: The Muggle Tour* – spacer z przewodnikiem anglojęzycznym śladami Harry’ego Po  era 
– m.in. Leadenhall Market, czyli fi lmowa ulica Pokątna, Ministerstwo Magii, Grimmauld Place i wie-
le innych, Leicester Square, Trafalgar Square, zwiedzanie Tower of London.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ  OXFORD 
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Oxford: spacer po mieście z uwzględnieniem miejsc ukazanych w fi lmie, przejście przez High Street, 
wejście do Christ Church College – fi lmowej jadalni z Harry’ego Po  era**, przejście obok St. John’s 
College – szkoły, w której studiował Tony Blair, ogrodów, teatru Sheldonian – miejsca wręczania 
dyplomów, wejście do biblioteki Bodleian znanej z fi lmów o przygodach czarodzieja.
Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ  LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Wycieczka do Warner Bros Studio, w którym powstawały fi lmy o przygodach HARRY’EGO POTTE-
RA***. Londyn: wizyta w Muzeum Historii Naturalnej.
Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ  LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Londyn: spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, 
Big Ben’a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, zwiedzanie Galerii Narodowej. 
wyjazd z Londynu około godziny 16.00
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
Przeprawa promowa.
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
* Trasa zwiedzania obejmuje obligatoryjny przejazd metrem. Trasa zależna od przewonika.

** Wejście uzależnione od dostępności obiektu. 

*** Wejście do obiektu do potwierdzenia po podpisaniu umowy i wpłacie zaliczki. Ze względu na duże obłożenie obiektu 
w przypadku bliskiego terminu wyjazdu BTM ATAS nie gwarantuje możliwości zakupu biletów. Opcja alternatywna do 
indywidualnego ustalenia z biurem. 

 WARSZTATY 
JĘZYKOWE

LONDYN 
Śladami Harry’ego Po  era 
TA4



 15

 W
ARSZTATY JĘZYKO

W
E 

www.wycieczkiszkolne.atas.pl

DOPŁATY (na osobę): 
• 20 PLN – dla grupy 46–49 uczestników 

+ 4 nauczycieli
• 40 PLN  – dla grupy 43-45 uczestników 

+ 4 nauczycieli
• 60 PLN – dla grupy 39–42 uczestników 

+ 3 nauczycieli
• 100 PLN dla uczestników powyżej 19 roku 
życia + 120 GBP koszty wstępów

• 50 PLN – dopłata za podstawienie dot.: 
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego

• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 
przewlekle chorych (zalecane)

• dieta bezlaktozowa, bezglutenowa, 
wegańska (50 PLN – wyjazd 6 dniowy, 
75 PLN – wyjazd 7 dniowy)

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do 
poznania zwyczajów panujących w Anglii. Ro-
dziny są sprawdzone i starannie dobrane przez 
naszego partnera w Wielkiej Brytanii. Uczest-
nicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. 
Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżni-
cowanych kulturowo i etnicznie. Uczestnicy 
zakwaterowani są w pokojach 2–4-osobowych.
Ze względu na typ zakwaterowania i bez-
pieczeństwo uczestników nie przewidujemy 
żadnych wyjść wieczornych, szczególnie indy-
widualnych.

INNE OPCJE WYJAZDU:

Koszty wstępów 
i realizacji pro-

gramu

ZAMIANA 3 LUB 
4 DNIA PROGRAMU

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

DODANIE 7 DNIA

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

A. Londyn 
W programie: 
London Eye, spacer po 
Westminsterze, przejście 
obok Gmachów Parlamentu, 
wieży zegarowej ze słynnym 
dzwonem Big-Ben, przejście 
obok Opactwa Westminster, 
spacer przez Park św. Jakuba 
do Pałacu Buckinham, spacer 
reprezentacyjną aleją The 
Mall do Placu Trafalgar

do 15 lat 
20 GBP

BEZ DOPŁATY PLN 200 PLN

16 lat i powyżej 
25 GBP

powyżej 19 lat 
25 GBP

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

do 15 lat 
20 GBP

BEZ DOPŁATY PLN 200 PLN16 lat i powyżej 
25 GBP

powyżej 19 lat 
35 GBP

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

do 15 lat 
20 GBP

50 PLN 200 PLN16 lat i powyżej 
20 GBP

powyżej 19 lat 
30 GBP 
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 50–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2018 1230 PLN
Listopad 2018 – Luty 2019 1210 PLN
Marzec – 15 Kwiecień 2019 1250 PLN

16 Kwiecień – Czerwiec 2019 1330 PLN
 
CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• przeprawa promowa
• zakwaterowanie: 3 noclegi w Oxfordzie
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 

3 obiadokolacje
• karty pracy – ćwiczenia językowe
• opieka pilota 
• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA 

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

na miejscu, wiek wg roczników)
 Wyjazdy w 2018
  –  Osoby urodzone po roku 2002 – 65 GBP 
  –  Osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej 

– 80 GBP
 Wyjazdy w 2019 
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 70 GBP
  –  Osoby urodzone w roku 2003 i wcześniej 

– 85 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

 WARSZTATY 
JĘZYKOWE

MIASTA 
ANGLII 
TAX

Rodziny brytyjskie – Oxford
6 dni
11–18 lat

Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania pięknych i malowniczych miast Anglii, 
które zapisały się na kartach historii Wysp Brytyjskich. 
Codziennie prowadzone są praktyczne ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
Oferta ta jest uzupełnieniem programu nauczania języka angielskiego, a także geografi i i historii.
Korzystamy z rodzin sprawdzonych, starannie dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii. 

PROGRAM:
1 DZIEŃ 
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą, przejazd przez Niemcy w kierunku Wielkiej 
Brytanii
2 DZIEŃ  OXFORD
Przeprawa promowa. 
Oxford – przejazd po miasteczku autobusem dwupokładowym, zwiedzanie Muzeum Historii 
Naturalnej Uniwersytetu w Oxfordzie.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się pieszo lub środkami komunikacji miejskiej
3 DZIEŃ  WARWICK CASTLE/ STRATFORD UPON AVON
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Przejazd do Warwick – zwiedzanie zamku, przejazd do Stra  ord Upon Avon.
Stra  ord Upon Avon – spacer po mieście, zwiedzanie Domu Shakespeare’a, Domu Anne Ha-
thaway, wejście do Kościoła Świętej Trójcy, w którym został pochowany Shakespeare, powrót do 
Oxfordu.
Obiadokolacja, nocleg. 
4 DZIEŃ  STONEHENGE/ SALISBURY
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Przejazd do Stonehenge – zwiedzanie najsłynniejszej w Europie budowli megalitycznej, przejazd 
do Salisbury. 
Salisbury – zwiedzanie miasteczka i katedry, powrót do Oxfordu
Przeprawa promowa.
5 DZIEŃ  OXFORD
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Oxford – spacer po mieście, przejście przez High Street, obok Christ Church College, St. John’s Col-
lege, ogrodów, biblioteki Bodleian, Teatru Sheldonian, Trinity College, wejście do college’u, czas na 
zakupy na High Street.
Wyjazd z Oxfordu około godziny 15.00.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się pieszo lub środkami komunikacji miejskiej.
Przeprawa promowa. 
6 DZIEŃ 
Przyjazd do Polski.

Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
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DOPŁATY (na osobę): 
• 20 PLN – dla grupy 46–49 uczestników 

+ 4 nauczycieli
• 40 PLN  – dla grupy 43-45 uczestników 

+ 4 nauczycieli
• 60 PLN – dla grupy 39–42 uczestników 

+ 3 nauczycieli
• 200 PLN dla uczestników powyżej 19 roku 
życia + 90 GBP koszty wstępów

• 50 PLN – dopłata za podstawienie dot.: 
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego

• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 
przewlekle chorych (zalecane)

• dieta bezlaktozowa, bezglutenowa, 
wegańska (50 PLN – wyjazd 6 dniowy, 
75 PLN – wyjazd 7 dniowy)

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do po-
znania zwyczajów panujących w Anglii. Rodziny 
są sprawdzone i starannie dobrane przez nasze-
go partnera w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy są 
zakwaterowani . w samym Oxfordzie i na jego 
przedmieściach. Kwaterujemy u rodzin z klasy 
średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicz-
nie. Uczestnicy zakwaterowani są w pokojach 
2–4-osobowych.
Ze względu na typ zakwaterowania i bez-
pieczeństwo uczestników nie przewidujemy 
żadnych wyjść wieczornych, szczególnie indy-
widualnych.

 

INNE OPCJE WYJAZDU:

Koszty wstępów 
i realizacji pro-

gramu

ZAMIANA 3 LUB 
4 DNIA PROGRAMU

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

DODANIE 7 DNIA

Dopłata 
do ceny warsztatów 
językowych / osobę

A. Londyn 
W programie: 
London Eye, spacer po 
Westminsterze, przejście 
obok Gmachów Parlamentu, 
wieży zegarowej ze słynnym 
dzwonem Big-Ben, przejście 
obok Opactwa Westminster, 
spacer przez Park św. Jakuba 
do Pałacu Buckinham, spacer 
reprezentacyjną aleją The 
Mall do Placu Trafalgar

do 15 lat 
20 GBP

BEZ DOPŁATY PLN 250 PLN

16 lat i powyżej
25 GBP

powyżej 19 lat 
25 GBP

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

do 15 lat 
20 GBP

BEZ DOPŁATY PLN 250 PLN16 lat i powyżej 
25 GBP

powyżej 19 lat 
35 GBP

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

do 15 lat 
20 GBP

50 PLN 250 PLN16 lat i powyżej 
20 GBP

powyżej 19 lat 
30 GBP 
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 20 uczestni-
ków + 2 nauczycieli

Rodziny 
brytyjskie

Hostel

Wrzesień – Październik 1150 PLN 1550 PLN
Listopad – Luty 1070 PLN 1470 PLN

Marzec – 15 Kwiecień 1150 PLN 1550 PLN
16 Kwiecień – Czerwiec 1190 PLN 1590 PLN
Uwaga: w przypadku innej liczebności grupy kalkulacja bę-
dzie przygotowana na zamówienie.

Uwaga: podana cena nie zawiera opłaty za przelot.

CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• zakwaterowanie: 4 noclegi w Londynie
• wyżywienie: 4 śniadania, 4 packed lunch, 

4 obiadokolacje
• zeszyt ćwiczeń 
• opieka pilota 
• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA 

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

na miejscu, wiek wg roczników)
 Wyjazdy w 2018
  –  Osoby urodzone po roku 2002 – 125 GBP 
  – w roku 2002 i wcześniej – 165 GBP
 Wyjazdy w 2019 
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 130 GBP
  – w roku 2003 i wcześniej – 170 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

DOPŁATY (na osobę): 
• przelot: cena biletu zależna jest od terminu 

wyjazdu i daty zakupu biletu 
• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 

przewlekle chorych (zalecane)
• dieta bezlaktozowa, bezglutenowa, 

wegańska (50 PLN – wyjazd 6 dniowy, 
75 PLN – wyjazd 7 dniowy) dotyczy 
zakwaterowania u rodzin

• dla osób powyżej 19 roku życia – 100 PLN 
+ 175 GBP (zakwaterowanie u rodzin) lub 
200 PLN + 185 GBP (w hostelu) 

 WARSZTATY 
JĘZYKOWE

LONDYN 
TA13

Rodziny brytyjskie/hostel 
5 dni
11–18 lat

Wyjazd na warsztaty językowe daje możliwość 
poznania największych atrakcji Londynu. 
Codziennie prowadzone są praktyczne ćwicze-
nia językowe podczas zwiedzania.
Oferta ta jest uzupełnieniem programu naucza-
nia języka angielskiego, a także geografi i i historii.

PROGRAM 
1 DZIEŃ
Zbiórka na lotnisku, przelot do Londynu, transfer 
z lotniska komunikacją publiczną, zdeponowanie 
bagażu na jednej ze stacji. Zwiedzanie Londynu: 
przejście obok Tower od London, Tower Bridge, 
obok St. Paul’s Cathedral, Millennium Bridge*.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami ko-
munikacji miejskiej.
2 DZIEŃ  LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Zwiedzanie Londynu: spacer po Westminsterze, 
przejście obok Opactwa Westminster, Gma-
chów Parlamentu, Big Ben’a, Parku św. Jakuba, 
Pałacu Buckingham, zwiedzanie Muzeum Hi-
storii Naturalnej, Muzeum Nauki.
Obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami ko-
munikacji miejskiej.
3 DZIEŃ  LONDYN 
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Zwiedzanie Londynu: London Eye, rejs stat-
kiem po Tamizie, przejście obok klipra herba-
cianego Cu  y Sark, Muzeum Morskie, spacer 
po Parku Królewskim w Greenwich.
Obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami ko-
munikacji miejskiej.
4 DZIEŃ  LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Londyn: zwiedzanie Muzeum Figur Wosko-
wych Madame Tussaud’s, Muzeum Brytyjskie, 
Oxford Street, Regent Street, Piccadilly Circus, 
Plac Trafalgar, Galeria Narodowa, spacer przez 
Soho, Covent Garden.
Obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami ko-
munikacji miejskiej.

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

* Realizacja zaproponowanego programu zwiedzania uza-
leżniona jest od godzin przelotu z i do Polski oraz dostępno-
ści miejsc w rodzinach brytyjskich lub hostelu.

Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie. 

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wyna-
jęcia na wyłączność grupy lokalnego busa/ au-
tokaru, na pierwszy i ostatni dzień wyjazdu lub 
na wszystkie dni pobytu w Londynie. 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Rodziny brytyjskie:
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do 
poznania zwyczajów panujących w Anglii. Ro-
dziny są sprawdzone i starannie dobrane przez 
naszego partnera w Wielkiej Brytanii. Uczest-
nicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. 
Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżni-
cowanych kulturowo i etnicznie. Uczestnicy 
zakwaterowani są w pokojach 2–4 osobowych.
Ze względu na typ zakwaterowania i bez-
pieczeństwo uczestników nie przewidujemy 
żadnych wyjść wieczornych, szczególnie indy-
widualnych.
Hostel:
Zakwaterowanie w hostelu klasy turystycznej. 
Pokoje wieloosobowe, łóżka piętrowe, łazienki 
mogą znajdować się w pokoju lub na koryta-
rzach. Wyposażenie pokoi jest bardzo skromne. 
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują 
następujące posiłki: śniadania – płatki na mleku, 
tosty z dżemem, sok, herbata; lunch – 2 kanapki, 
owoc, batonik, chipsy, napój (lunch wydawany 
jest w formie suchego prowiantu); obiadokolacje 
– jednodaniowy ciepły posiłek, woda.
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 20 uczestni-
ków + 2 nauczycieli

Rodziny 
brytyjskie

Hostel

Wrzesień – Październik 1440 PLN 1820 PLN
Listopad – Luty 1420 PLN 1760 PLN

Marzec – 15 Kwiecień 1480 PLN 1890 PLN
16 Kwiecień – Czerwiec 1540 PLN 1950 PLN
Uwaga: w przypadku innej liczebności grupy kalkulacja bę-
dzie przygotowana na zamówienie.

Uwaga: podana cena nie zawiera opłaty za przelot.

CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• autokar lokalny pierwszego i ostatniego dnia
• zajęcia językowe w klasach
• zakwaterowanie: 4 noclegi w Londynie
• wyżywienie: 4 śniadania, 4 pakowane 

lunche, 4 obiadokolacje
• zeszyt ćwiczeń
• opieka pilota 
• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA 

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

na miejscu, wiek wg roczników)
 Wyjazdy w 2018
  –  Osoby urodzone po roku 2002 – 70 GBP 
  – w roku 2002 i wcześniej – 95 GBP
 Wyjazdy w 2019 
  –  Osoby urodzone po roku 2003 – 75 GBP
  – w roku 2003 i wcześniej – 100 GBP
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

DOPŁATY (na osobę): 
• przelot: cena biletu zależna jest od terminu 

wyjazdu i daty zakupu biletu 
• 100 PLN (zakwaterowanie u rodzin) lub 

200 PLN (w hostelu) – dla osób powyżej 
19 roku życia oraz koszty wstępów i realizacji 
programu 110 GBP

• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 
przewlekle chorych (zalecane)

• dieta bezlaktozowa, bezglutenowa, wegańska 
(50 PLN – wyjazd 6 dniowy, 75 PLN – wyjazd 
7 dniowy) dotyczy zakwaterowania u rodzin

 WARSZTATY 
JĘZYKOWE

LONDYN 
z zajęciami w klasach
TAP

Rodziny brytyjskie/hostel
6 dni
11–18 lat

Wyjazd na Warsztaty Językowe z zajęciami 
w klasach to jeszcze większa dawka języka an-
gielskiego.
Niepowtarzalna okazja do podszkolenia swoich 
umiejętności językowych pod okiem doświad-
czonych na  ve speakers. Do tego ciekawe ćwi-
czenia prowadzone w terenie.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka na lotnisku, przelot do Londynu, trans-
fer z lotniska.
Zwiedzanie Londynu: przejście obok Tower of 
London, Doki Św. Katarzyny, Tower Bridge, Ga-
leria Hay, Borough Market, Millennium Bridge, 
spacer po dzielnicy The City of London – jednej 
z ekonomicznych stolic świata, przejście obok 
St. Paul’s Cathedral, Leadenhall Market*. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2 DZIEŃ  LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Zwiedzanie Londynu: spacer po Westminsterze, 
przejście obok Opactwa Westminster, Gma-
chów Parlamentu, Big Bena, Parku Św. Jakuba, 
Pałacu Buckingham. Zajęcia w klasach z na  ve 
speakers (2 godziny lekcyjne).
Obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją 
miejską.
3 DZIEŃ  LONDYN 
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Zwiedzanie Londynu: zwiedzanie Muzeum Fi-
gur Woskowych Madame Tussaud’s, Oxford 
Street. Zajęcia w klasach z native speakers 
(2 godziny lekcyjne).
Obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją 
miejską.
4 DZIEŃ  LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Zwiedzanie Londynu: Plac Trafalgar, Galeria 
Narodowa, Piccadilly Circus, London Eye, 
Leicester Square. Zajęcia w klasach z na  ve 
speakers (2 godziny lekcyjne).
Obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją 

miejską.
5 DZIEŃ  LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu.
Zwiedzanie Londynu: muzea na Kensingtonie 
(do wyboru Muzeum Historii Naturalnej, Muze-
um Nauki, Muzeum Victorii i Alberta)
Transfer na lotnisko, przelot do Polski.

Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.
*  Realizacja zaproponowanego programu zwiedzania uza-

leżniona jest od godzin przelotu z i do Polski oraz dostęp-
ności miejsc w rodzinach brytyjskich lub hostelu.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Rodziny brytyjskie:
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do 
poznania zwyczajów panujących w Anglii. Ro-
dziny są sprawdzone i starannie dobrane przez 
naszego partnera w Wielkiej Brytanii. Uczest-
nicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. 
Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżni-
cowanych kulturowo i etnicznie. Uczestnicy 
zakwaterowani są w pokojach 2–4 osobowych.
Ze względu na typ zakwaterowania i bezpieczeń-
stwo uczestników nie przewidujemy żadnych 
wyjść wieczornych, szczególnie indywidualnych.
Hostel:
Zakwaterowanie w hostelu klasy turystycznej. 
Pokoje wieloosobowe, łóżka piętrowe, łazienki 
mogą znajdować się w pokoju lub na koryta-
rzach. Wyposażenie pokoi jest bardzo skromne. 
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzy-
mują następujące posiłki: śniadania – płatki 
na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata; lunch 
– 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch 
wydawany jest w formie suchego prowiantu); 
obiadokolacje – jednodaniowy ciepły posiłek, 
herbata.
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
TERMINY WYJAZDÓW: zależne od dostępności 
miejsc w hostelach. Sugeruemy wyjazdy ponie-
działek – piątek lub niedziela – czwartek. Obo-
wiązują dopłaty za noclegi w weekend.

CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 
20 uczestników 
+ 2 nauczycieli

Four 
Courts 
Hostel 
(pokoje 

z łazienkami)

Dublin 
Interna  onal 
Youth Hostel 
(pokoje bez 
łazienek)

Wrzesień 
– Listopad 2018 1520 PLN 1460 PLN

Grudzień 2018 
 – Luty 2019 1420 PLN 1280 PLN

Marzec 
 – 15 Kwiecień 

2019
1480 PLN 1460 PLN

Maj – Czerwiec 
2019 1540 PLN 1460 PLN

Uwaga: podana cena nie zawiera opłaty za przelot.

CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• zakwaterowanie: 4 noclegi w Dublinie
• wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje
• zeszyt ćwiczeń 
• opieka pilota 
• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA 

CENA NIE OBEJMUJE OPŁAT w walucie:
• koszt wstępów i realizacji programu 90 EUR 

(płatne na miejscu)

DOPŁATY (na osobę): 
• przelot: cena biletu zależna jest od terminu 

wyjazdu i daty zakupu biletu 
• nocleg w hostelu w weekend (pt/sb, sb/nd) 

– 50 PLN/os/noc
• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 

przewlekle chorych (zalecane)

 WARSZTATY 
JĘZYKOWE

DUBLIN 
TI0

Hostel 
5 dni
11–18 lat

Wyjazd na Warsztaty Językowe to połączenie 
zwiedzania ciekawych miejsc oraz sprawdzenia 
swoich umiejętności językowych. Oferta ta jest 
uzupełnieniem programu nauczania języka an-
gielskiego, a także geografi i i historii.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, przelot do Dublina, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.
Wieczorny spacer po Dublinie (w zależności od 
rozkładu lotów).
2 DZIEŃ  DUBLIN
Śniadanie, zwiedzanie miasta z lokalnym prze-
wodnikiem po angielsku: Dublin Castle, St. 
Patric’s Cathedral, Christ Church Cathedral, 
Trinity College z Book of Kells, Stephens Green 
Park, przejście obok budynków Parlamentu, 
Pomnik Molly Malone. Zajęcia językowe w te-
renie.
Obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się pieszo, ew. 
środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ  GLENDALOUGH, POWERSCOURT
Śniadanie, przejazd do Glendalough, malowini-
czej doliny położonej w górach Wicklow. Visitors 
Center, spacer nad jeziorami, zwiedzanie pozo-
stałości celtyckiego klasztoru i cmentarza.
Przejazd do Powerscourt House and Gardens, 
zwiedzanie rezydencji, czas na podziwianie 
jednego z największych i najpiękniejszych kom-
pleksów ogrodów w Irlandii, w skład którego 
wchodzą m.in. Ogród japoński i włoski. Prze-
jazd do Powerscourt Waterfall, największego 
(121 m) wodospadu w Irlandii.
Powrót to Dublina. Ćwiczenia językowe w te-
renie.
Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ  CLIFFS OF MOHER, THE BURREN, 
GALWAY
Śniadanie, wycieczka na Klify Moheru, czas na 
podziwianie unikalnych czarnych klifów nad 
brzegiem Oceanu Atlantyckiego. The Burren, 
przystanek na płaskowyżu o księżycowym kra-
jobrazie. Galway, spacer po miasteczku znanym 
z celtyckich tradycji.

Powrót do Dublina.
Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ 
Śniadanie, wykwaterowanie,
transfer na lotnisko, przelot do Polski. 

Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie w hostelu w Dublinie, wg wy-
branej opcji.
Four Courts Hostel – hostel położony w cen-
trum miasta, pokoje 4–10-osobowe z łazienka-
mi. Ręczniki dodatkowo płatne. Bezpłatne WiFi.
Dublin International Youth Hostel – hostel 
położony niedaleko ścisłego centrum miasta, 
pokoje 4–10-osobowe bez łazienek. Ręczniki 
dodatkowo płatne. Bezpłatne WiFi.
Śniadania serwowane w hostelu (kawa, herba-
ta, woda, napoje, tosty, płatki z mlekiem, her-
batniki).
Obiadokolacje serowane w restaracjach/pu-
bach (Four Courts Hostel) lub w hostelu (Dublin 
YHA). Przystawka, danie główne, deser. Do picia 
podawana jest woda stołowa.

INNE OPCJE WYJAZDU:
ZAMIANA JEDNEGO DNIA 
PROGRAMU

WYJAZD DO IRLAN-
DII PÓŁNOCNEJ

Koszty 
wstępów 
i realizacji 
programu

Dopłata 
do ceny 

warsztatów 
za osobę

Giant’s Causeway, 
Belfast
W programie: wizyta 
na „Grobli Olbrzyma”, 
Titanic Belfast, 
panoramiczny objazd 
Belfastu z lokalnym 
przewodnikiem.

25 GBP 90 PLN



 21

 W
ARSZTATY JĘZYKO

W
E 

www.wycieczkiszkolne.atas.pl

INFORMACJE O WARSZTATACH:
TERMINY WYJAZDÓW: 
01–08.09.2018 22–29.09.2018
08–15.09.2018 29.09–06.10.2018
15–22.09.2018 6–13.10.2018
Poza ww terminami istnieje możliwość zorgani-
zowania przelotu liniami WIZZAIR lub RYANAIR. 
Kalkulacja na zamówienie.

CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 20 uczestników + 2 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2018 1930 PLN
 
CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• przelot samolotem lini AIR MALTA 
• zakwaterowanie: 7 noclegów; 

po 2–4 uczestników u jednej rodziny
• wyżywienie: 3 × dziennie (śniadanie, packed 

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

CENA NIE OBEJMUJE OPŁAT w walucie:
140 EUR – opłata obowiązkowa, płatna na Mal-
cie w szkole językowej, obejmuje
• 16 lekcji języka angielskiego w klasach, każda 

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

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

i wylotu)
• wycieczki ujęte w programie

DOPŁATY (na osobę): 
• 215 PLN – specjalne wymagania żywieniowe 

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

 WARSZTATY 
JĘZYKOWE

MALTA 
TM1

Rodziny maltańskie 
8 dni
11–18 lat

Malta to wyjątkowe wyspiarskie państwo o bo-
gatej historii, kulturze i pięknych krajobrazach. 
Angielski jest tam jednym z języków urzędowych. 
Warsztaty językowe to wyjazd, który łączy w so-
bie naukę w szkole językowej ze zwiedzaniem 
oraz odpoczynkiem nad morzem. Zakwaterowa-
nie u rodzin maltańskich stwarza okazję do ćwi-
czenia angielskiego w praktyce. 

PROGRAM:
1 DZIEŃ  
Wylot na Maltę, transfer z lotniska do rodzin 
goszczących, zakwaterowanie.
2 DZIEŃ  7 DZIEŃ  
Zajęcia językowe w klasach (4 dni po 4 godziny 
lekcyjne).
Wycieczki:
• Valle  a – stolica Malty, spacer po mieście, 

przejście przez Barrakka Gardens, obok 
Pałacu Prezydenckiego i Katedry Św. Jana,

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

• Comino – plażowanie i kąpiel na pięknej Blue 
Lagoon LUB 3 Miasta (zależnie od pogody)

8 DZIEŃ
Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, powrót 
do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.
Program wyjazdu prowadzony jest przez na-
uczyciela organizującego wyjazd pod opieką 
szkoły przyjmującej. Opieka polskojęzycznego 
pilota jest dodatkowo płatna.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Uczestnicy są zakwaterowani u rodzin mal-
tańskich, głównie w miejscowościach Swieqi 
i Pembroke, w odległości 5-20 min. pieszo od 
szkoły językowej. Rodziny są sprawdzone i sta-
rannie dobrane przez szkołę. Każda rodzina 
przyjmuje 2, 3 lub 4 osoby z grupy szkolnej, 
może także gościć młodzież z innych krajów.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują 
następujące posiłki: śniadania – płatki na mleku, 
tosty z dżemem, sok, herbata; lunch – kanapka, 
owoc, woda (lunch wydawany jest w formie su-

chego prowiantu); obiadokolacje – jednodanio-
wy ciepły posiłek, woda.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH
Nauka języka odbywa się w renomowanej mal-
tańskiej szkole językowej Link School of English. 
Szkoła posiada akredytację FELTOM (Federa  on 
of English Language Teaching Organisations 
Malta). Lekcje w klasach prowadzone są w za-
mkniętych grupach polskich, w godzinach przed-
południowych lub popołudniowych. Ośrodek 
nauczania zlokalizowany jest w Swieqi.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE
Uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia języ-
kowe w formie gier i zabaw w terenie. Ćwiczenia 
rozwijają umiejętności komunikacyjne uczestni-
ków i gwarantują wspaniałą zabawę. Dodatkowo 
na dwóch wybranych wycieczkach oferujemy 
zwiedzanie z anglojęzycznym przewodnikiem.

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

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

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

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

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

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

• Bilet na komunikację miejską – karnet 
12 pojedynczych przejazdów – 15 EUR
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INFORMACJE O WARSZTATACH:
CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 20 uczestników + 2 nauczycielI

Wrzesień 2018 – Czerwiec 2019 1290 PLN
Uwaga: podana cena nie zawiera opłaty za przelot.

CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• zakwaterowanie u rodzin hiszpańskich: 

7 noclegów; do 5 uczestników u jednej 
rodziny

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

• zeszyt ćwiczeń 
• ćwiczenia językowe w terenie 
• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA 

CENA NIE OBEJMUJE OPŁAT w walucie:
140 EUR – opłata obowiązkowa, płatna w szkole 
językowej, obejmuje
• 15 lekcji języka angielskiego lub 

hiszpańskiego, każda lekcja trwa 45 minut 
(grupy zamknięte)

• materiały do nauki, certyfi kat ukończenia 
kursu

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

• koszty realizacji programu zwiedzania

DOPŁATY (na osobę): 
• przelot: cena biletu zależna jest od terminu 

wyjazdu i daty zakupu biletu 
• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 

przewlekle chorych (zalecane)
• 220 PLN – opieka polskojęzycznego pilota 

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

• 100 EUR specjalna dieta np. bezglutenowa

 WARSZTATY 
JĘZYKOWE

HISZPANIA 
THM

Rodziny hiszpańskie 
8 dni
11–18 lat

Zapraszamy na warsztaty językowe na Costa del 
Sol. Malaga i okolice to nie tylko nadmorskie ku-
rorty i olśniewające zabytki, lecz także prężnie 
rozwijające się szkoły językowe oferujące kursy 
zarówno hiszpańskiego, jak i angielskiego. 

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH:
Nauka języka odbywa się w renomowanej hi-
szpańskiej szkole językowej Solingua Ins  tuto, 
w grupach zamkniętych. Zajęcia prowadzone są 
przez wykwalifi kowaną kadrę lektorską. Ośro-
dek nauczania znajduje się w miejscowości Be-
nalmadena oddalonej o ok. 20 km od Malagi.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE:
Uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia ję-
zykowe w formie gier i zabaw w terenie, co 
daje im możliwość szlifowania swoich umie-
jętności językowych, ale przede wszystkim 
przeżycia niezapomnianej przygody. Ćwiczenia 
rozwijają umiejętności komunikacyjne uczestni-
ków i gwarantują wspaniałą zabawę. 

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

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

• MALAGA – wycieczka do znanego kurortu, 
jednego z najchętniej odwiedzanych 
miejsc w Hiszpanii. W programie m.in.: 
mauretańska twierdza Alcazaba, spacer 
śladami Picassa, historyczne centrum 
miasta. W trakcie zwiedzania ćwiczenia 

językowe i gra miejska.
8 DZIEŃ
Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, powrót 
do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.
Program wyjazdu prowadzony jest przez na-
uczyciela organizującego wyjazd pod opieką 
szkoły przyjmującej.
Opieka polskojęzycznego pilota jest dodatkowo 
płatna.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Uczestnicy zakwaterowani są u rodzin hiszpań-
skich miejscowości Benalmadena pod Malagą, 
w odległości 15–30 minut pieszo lub środkami 
komunikacji miejskiej od szkoły językowej. Ro-
dziny goszczące są sprawdzone i starannie do-
brane przez szkołę. W miejscu zakwaterowania 
uczestnicy otrzymują 3 posiłki dziennie: śniada-
nie kontynentalne, pakowany lunch oraz kolację 
w formie gorącego dania.

PRZELOT
Przelot na trasie Warszawa – Malaga – Warszawa 
będzie realizowany liniami lotniczymi Norwegian 
lub Ryanair. Cena i limity bagażu będą zależne od 
terminu i miejsca wylotu, informacja w biurze 
ATAS.
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INFORMACJE O WYCIECZCE:
CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 20 uczestników + 2 opiekunów

Wrzesień – Październik 2018 1490 PLN
Listopad 2018 – Luty 2019 1430 PLN
Marzec – 15 Kwiecień 2019 1490 PLN

16 Kwiecień – Czerwiec 2019 1550 PLN
Uwaga: w przypadku innej liczebności grupy kalkulacja 
będzie przygotowana na zamówienie. 

Uwaga: podana cena nie zawiera opłaty za przelot.

CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• zakwaterowanie: 4 noclegi w Barcelonie
• wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje
• opieka pilota 
• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA 

CENA NIE OBEJMUJE OPŁAT w walucie:
• koszty realizacji programu (bilety wstępów, 

komunikacja miejska i itp.): 80 EUR dla 
każdego uczestnika

• transfery lotniskowe w Barcelonie 
– ok. 20 EUR

DOPŁATY (na osobę): 
• przelot: cena biletu zależna jest od terminu 

wyjazdu i daty zakupu biletu
• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 

przewlekle chorych (zalecane)

WYCIECZKA 
SZKOLNA

BARCELONA 
THS

Hostel
5 dni
11–18 lat

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

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

4 DZIEŃ – BARCELONA
Śniadanie.
Wizyta w Muzeum FC Barcelony obowiązko-
wej pozycji dla każdego fana footballu. Przejście 
przez Wzgórze Montjuïc, na którego szczycie 
znajduje się starożytny zamek – forteca. Poniżej 
zamku znajdują się obiekty olimpijskie – sta-
dion, basen i hala sportowa. To tutaj odbywa-
ły się ceremonie otwarcia i zamknięcia Igrzysk 
Olimpijskich w 1992 roku. Zwiedzanie Museu 
Nacional d’Art de Catalunya z dziełami m.in. Ty-
cjana, Rubensa i Velazqueza. Spacer przez Plaza 
de España obok Palau Na  onal znajdującego 
się u stóp wzgórza Montjuïc, wybudowanego 
na Wystawę Światową w 1929 roku. Przed pała-
cem organizowane są spektakle „woda, światło 
i dźwięk” z udziałem Font Magica. Towarzyszy 
im różna muzyka: od klasycznej po współczesne 
przeboje. Możliwość uczestniczenia w pokazie 
po ustaleniu z pilotem (odbywają się w wybra-
ne dni w późnych godzinach wieczornych).
Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ 
Śniadanie.
Zwiedzanie Plaça Catalunya, największego, naj-
bardziej ruchliwego placu nie tylko w mieście, 
ale i w całej Katalonii, umiejscowionego pomię-
dzy dzielnicami Starego Miasta (Ciutat Vella) 
oraz Eixample. Spacer Las Ramblas, słynną ulicą 
w centrum Barcelony. Jest to ponad kilometro-
wy deptak popularny zarówno wśród turystów, 
jak i mieszkańców. 
Wykwaterowanie, przejazd na lotnisko. Powrót 
do Polski.

Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Uczestnicy zakwaterowani są w schroniskach 
młodzieżowych, standard turystyczny. 
Pokoje wieloosobowe, toalety na korytarzu. 
W miejscu zakwaterowania uczestnicy 
otrzymują śniadania oraz obiadokolacje.
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INFORMACJE O WYCIECZCE:
CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 
50–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2018 1140 PLN
Listopad 2018 – Luty 2019 1100 PLN
Marzec – 15 Kwiecień 2019 1160 PLN

15 Kwiecień – Czerwiec 2019 1230 PLN
 
CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu 

turystycznym typu Premiere Classe
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• opieka pilota 
• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA 

CENA NIE OBEJMUJE OPŁAT w walucie:
• bilety wstępów, komunikacji miejskiej 

i realizacja programu: 40 EUR dla każdego 
uczestnika płatne w autokarze (60 EUR dla 
uczestników powyżej 18 roku życia)

• bilet do parku rozrywki Eurodisneyland 
35–55 EUR/os. (płatne w autokarze, cena 
zależna od terminu wyjazdu) 

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

DOPŁATY (na osobę): 
• 20 PLN – dla grupy 46–49 uczestników 

+ 4 nauczycieli
• 40 PLN – dla grupy 43-45 uczestników 

+ 4 nauczycieli
• 60 PLN – dla grupy 39–42 uczestników 

+ 3 nauczycieli
• 50 PLN – dopłata za podstawienie dot.: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego, pomorskiego

• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 
przewlekle chorych (zalecane)

WYCIECZKA 
SZKOLNA

PARYŻ 
TF1

Hotel turystyczny 
6 dni
10–18 lat

Uczestnicy wycieczki zobaczą m.in. malownicze 
Montmartre – kolebkę artystów, niezwykłe mu-
zeum z dziełami sztuki znanymi na całym świe-
cie, kamienne katedry o bogatej historii i urocze 
paryskie uliczki. 
Nie zabraknie również spotkania z „żelazną 
damą”, czyli wjazdu na Wieżę Eiffl  a. 
Na koniec proponujemy całodzienną wizytę 
w Parku Rozrywki Eurodisneyland.

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd z Polski – godzina ustalana jest 
z grupą, przejazd przez Niemcy w kierunku Pa-
ryża.
2 DZIEŃ  PARYŻ
Przyjazd do Paryża w godzinach porannych. 
Spacer po Montmartre: Plac Pigalle, Plac du 
Tertre, Bazylika Sacré-Cœur, wjazd na Wieżę 
Eiffl  a.
Obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się po Paryżu 
środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ  PARYŻ
Śniadanie.
Cmentarz Père-Lachaise, przejazd do Panteonu, 
spacer po Ogrodzie Luksemburskim, przejście 
obok Sorbony, Dzielnica Łacińska, wyspa La Cité 
z Katedrą Notre-Dame, przejście obok Hôtel de 
Ville pod Centrum Pompidou, rejs statkiem po 
Sekwanie.
Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ  WERSAL PARYŻ
Śniadanie.
Przejazd do Wersalu, zwiedzanie pałacu. Po-
wrót do Paryża, spacer Ogrodami Tuileries, 
zwiedzanie Luwru, Plac Concorde, Pola Elizej-
skie, Łuk Triumfalny.
Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ  EURODISNEYLAND 
Śniadanie.
W programie: 9-godzinna wizyta w Parku Roz-
rywki Eurodisneyland. 
W godzinach wieczornych wyjazd do Polski. 
Nocny przejazd przez Niemcy.

6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.

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



INFORMACJE O WYCIECZCE:
CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 25 uczestników + 2 nauczycieli* 
lub 50 uczestników + 4 nauczycieli

17.09–22.09.2018 08.10–13.10.2018 990 PLN
29.10–03.11.2018
05.11–10.11.2018
26.11–01.12.2018
10.12–15.12.2018
07.01–12.01.2019

14.01–19.01.2019
28.01–2.02.2019

04.02–09.02.2019
18.02–23.02.2019
25.02–02.03.2019

950 PLN

11.03–16.03.2019 25.03–30.03.2019 990 PLN
*  Uwaga – w przypadku zgłoszenia grupy 25 osób wyjazd 

dochodzi do skutku gdy pojawi się druga grupa (łączna 
liczba osób w terminie musi wynosić 50 uczestników). 
W przypadku braku uzupełniającej grupy, zgłoszona gru-
pa otrzyma zwrot wpłaconej zaliczki lub może zdecydo-
wać o zamianie terminu wyjazdu, co może wiązać się ze 
zmianą ceny.

CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu 

turystycznym typu Premiere Classe
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• opieka pilota 
• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA 

CENA NIE OBEJMUJE OPŁAT w walucie:
• bilety wstępów, komunikacja miejska 

i realizacja programu: 25 EUR dla każdego 
uczestnika (płatne w autokarze)

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

DOPŁATY (na osobę): 
• 50 PLN – dopłata za podstawienie dot.: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego, pomorskiego

• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 
przewlekle chorych (zalecane)

TANIA WYCIECZKA 
SZKOLNA

PARYŻ 
TF10-e

Hotel turystyczny 
6 dni
10–18 lat

Paryż to światowa metropolia, której zwiedza-
nie może być dla uczniów fascynującą lekcją 
historii i kultury europejskiej. Bezpośredni kon-
takt z dziełami sztuki i zabytkami działa na wy-
obraźnię, a niesamowita atmosfera zapewnia 
niezapomniane przeżycia i wspomaga klasową 
integrację. 

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd z Polski – godzina ustalana jest 
z grupą, przejazd przez Niemcy w kierunku Pa-
ryża. 
2 DZIEŃ  PARYŻ
Przyjazd do Paryża w godzinach porannych. 
Cmentarz Père-Lachaise, przejazd do dzielnicy 
Montmartre, spacer: Plac Pigalle, Plac du Ter-
tre, Bazylika Sacré-Cœur, przejście od Opery 
do Placu Vendôme, Kościół Magdaleny.
Obiadokolacja, nocleg.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się po Paryżu 
środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ  PARYŻ
Śniadanie.
Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Plac Concorde, 
spacer Ogrodami Tuileries, zwiedzanie Luwru, 
przejście obok Hôtel de Ville pod Centrum Pom-
pidou. 
Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ  PARYŻ
Śniadanie.
Wizyta w nowoczesnej dzielnicy Paryża La 
Défense. Następnie spacer śladami słynnych 
polskich emigrantów: Wyspa Św. Ludwika – Pol-
ska Biblioteka i Muzeum Adama Mickiewicza, 
Dzielnica Marais – Plac Wogezów. Rejs statkiem 
po Sekwanie.
Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ  PARYŻ
Śniadanie.
Przejście obok Panteonu, spacer po Ogrodzie 
Luksemburskim, przejście obok Sorbony, Dziel-
nica Łacińska, wyspa La Cité z Katedrą Notre-
-Dame.

Uwaga: w tym dniu poruszamy się po Paryżu 
środkami komunikacji miejskiej.
Nocny przejazd do Polski. 
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.

Istnieje możliwość dodania, za dodatkową do-
płatą w EUR, do programu zwiedzania m. in. 
następujących obiektów: 
• Eurodisneyland 
• Wieża Eiffl  a
Dodatkowe punkty w programie muszą zostać 
zaakceptowane przez całą grupę. Informacje 
o dopłatach za wymienione obiekty dostępne 
są w biurach ATAS.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Hotel turystyczny typu Premiere Classe w od-
ległości do 40 km od centrum Paryża, pokoje 
2–4-osobowe z łazienkami. UWAGA: mogą się 
zdarzyć łóżka podwójne (małżeńskie), w takim 
przypadku będą zapewnione dwa komplety 
pościeli. 
W miejscu zakwaterowania zapewniamy śnia-
dania kontynentalne: bagietka, masło, dżem, 
kawa, herbata. Obiadokolacje kupowane są 
w restauracjach samoobsługowych typu Flunch 
i składają się z jednego ciepłego dania (do wy-
boru stek, ryba bądź pieczone udo kurczaka). 
Do picia podawana jest woda.
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INFORMACJE O WYCIECZCE:
CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 25 uczestników + 2 nauczycieli* lub 
50 uczestników + 4 nauczycieli

10.09–15.09.2018
24.09–29.09.2018

01.10–06.10.2018 
15.10–20.10.2018
22.10–27.10.2018

890 PLN

12.11–17.11.2018
19.11–24.11.2018
03.12–08.12.2018

21.01–26.01.2019
11.02–16.02.2019 860 PLN

04.03–09.03.2019 18.03–23.03.2019 890 PLN
*  Uwaga – w przypadku zgłoszenia grupy 25 osób wyjazd 

dochodzi do skutku gdy pojawi się druga grupa (łączna 
liczba osób w terminie musi wynosić 50 uczestników). 
W przypadku braku uzupełniającej grupy, zgłoszona grupa 
otrzyma zwrot wpłaconej zaliczki lub może zdecydować 
o zamianie terminu wyjazdu, co może wiązać się ze zmianą 
ceny.

CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu klasy 

turystycznej
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• opieka pilota 
• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA 

CENA NIE OBEJMUJE OPŁAT w walucie:
• bilety wstępów, komunikacja miejska, wjazdy 

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

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

DOPŁATY (na osobę): 
• 50 PLN – dopłata za podstawienie dot.: 

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

• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 
przewlekle chorych (zalecane)

TANIA WYCIECZKA 
SZKOLNA

WŁOCHY 
TW10-e

Hotel turystyczny 
6 dni
10–18 lat

Rzym to kolebka kultury europejskiej. Wieczne 
miasto, Florencja oraz Wenecja to obowiąz-
kowe punkty programu w podróży do Włoch. 
Młodzież będzie miała okazję odświeżyć swoją 
wiedzę na temat historii starożytnego Rzymu, 
podziwiać arcydzieła architektury, malarstwa 
i rzeźby oraz odwiedzić miejsca związane z Ja-
nem Pawłem II. Niezapomnianych wrażeń do-
starczy wizyta w romantycznej Wenecji. 

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd z Polski – godzina ustalana jest 
z grupą.
2 DZIEŃ  FLORENCJA
Przyjazd do Florencji w godzinach porannych. 
9-cio godzinny pobyt we Florencji.
Przejście obok kościoła Santa Croce, spacer po 
Piazza del Duomo obok Baptysterium San Gio-
vanni ze słynnymi Drzwiami Raju, wejście do 
katedry Santa Maria del Fiore, której monu-
mentalna kopuła jest symbolem miasta. Konty-
nuacja spaceru obok wieży Gio  a, przez Piazza 
della Signoria przy Palazzo Vecchio i fontannie 
Neptuna obok Galerii Uffi  zi (dla chętnych moż-
liwość zwiedzania) do Ponte Vecchio, Mostu 
Złotników ze sklepikami jubilerskimi.
Obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ  RZYM
Śniadanie.
Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Rzymu. 
Spacer od Koloseum po via dei Fori Imperiali 
z widokiem na Forum Romanum, wejście na 
wzgórze Kapitolińskie, plac Wenecki, zwiedza-
nie Panteonu, Plac Nawoński oraz przejście 
obok Zamku św. Anioła do Bazyliki św. Piotra,
obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ  RZYM
Śniadanie.
Przejazd do Rzymu.
Spacer od Piazza Barberini obok Fontanny 
Trytona na Kwirynał. Wejscie do kościoła San 
Carlo alle Qua  ro fontane oraz San Andrea al 
Quirinale. Spacer wzdłuż Pałacu Prezydenckie-
go do Fontany di Trevi, placu Hiszpańskiego na 
wzgórze Pincio do Piazza del Popolo.

Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ  WENECJA
Śniadanie. 
Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Wenecji. 
9-cio godzinny pobyt w Wenecji.
W programie: Bazylika św. Marka, spacer od 
Pałacu Dożów, obok Dzwonnicy św. Marka, 
Logge  y, obok Wieży Zegarowej. Kontynuacja 
spaceru obok Siedziby Prokuratorów: Starej 
i Nowej, Skrzydła Napoleona, Biblioteki do Pon-
te Rialto. 
Wyjazd do Polski, nocny przejazd, jazda non 
stop (postoje co ok. 4 godziny).
6 DZIEŃ 
Przyjazd do Polski. 

Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.

W trakcie imprezy zatrudnieni są przewodnicy 
lokalni, którzy oprowadzają grupę w języku pol-
skim.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Hotel klasy turystycznej – hotele we Wło-
szech, usytuowane w okolicach głównych miast 
lub na trasie przejazdu. Pokoje 2–4-osobo-
we, z łazienkami. W miejscu zakwaterowania 
uczestnicy otrzymują śniadania wzmocnione 
i dwudaniowe obiadokolacje – 1. danie (prze-
ważnie makaron z sosem) 2. danie (mięso + wa-
rzywa gotowane lub sałata, chleb) + deser lub 
owoc. Świadczenia rozpoczynają się obiadoko-
lacją 2-go dnia, a kończą śniadaniem 5-go dnia.
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INFORMACJE O WYCIECZCE:
CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 
50–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2018 1030 PLN
Listopad 2018 – Luty 2019 990 PLN
Marzec – 15 Kwiecień 2019 1060 PLN

15 Kwiecień – Czerwiec 2019 1110 PLN
 
CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach 3*
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• opieka pilota ubezpieczenia NNW i KL, bagaż 

AXA

CENA NIE OBEJMUJE OPŁAT w walucie:
• bilety wstępów, komunikacja miejskia, 

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

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

DOPŁATY (na osobę): 
• 20 PLN – dla grupy 46–49 uczestników 

+ 4 nauczycieli
• 40 PLN – dla grupy 43-45 uczestników 

+ 4 nauczycieli
• 60 PLN – dla grupy 39–42 uczestników 

+ 3 nauczycieli
• 100 PLN dla uczestników powyżej 19 roku 
życia  (nie będących uczniami) + 75 EUR

• 50 PLN – dopłata za podstawienie dot.: 
zachodniopomorskiego, pomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego

• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 
przewlekle chorych (zalecane)

WYCIECZKA 
SZKOLNA

WŁOCHY 
TW1

Hotel 3*
6 dni
10–18 lat

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

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalana jest 
z grupą, przejazd w kierunku Włoch.
2 DZIEŃ  FLORENCJA
Przyjazd do Florencji w godzinach porannych. 
9-ciogodzinny pobyt we Florencji.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku 
polskim.
Florencja: spacer po Piazza del Duomo obok 
Baptysterium San Giovanni ze słynnymi Drzwia-
mi Raju, wejście do katedry Santa Maria del 
Fiore, której monumentalna kopuła jest sym-
bolem miasta. Kontynuacja spaceru obok wieży 
Gio  a, przez Piazza della Signoria przy Palazzo 
Vecchio i fontannie Neptuna obok Galerii Uffi  -
zi (dla chętnych możliwość zwiedzania; uwaga! 
nieczynne w poniedziałek!) do Ponte Vecchio 
– Mostu Złotników ze sklepikami jubilerskimi.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ  RZYM
Śniadanie.
Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Rzymu.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku 
polskim.
Rzym: spacer od Koloseum do Kapitolu: przej-
ście obok Łuku Konstantyna, Forum Romanum, 
Łuku Septymiusza Severa, Placu Weneckiego 
z Ołtarzem Ojczyzny. Zwiedzanie Panteonu 
– majestatycznej świątyni, jedynego całkowicie 
niezmienionego do dziś obiektu starożytnego. 
Następnie przejście do Fontanny di Trevi, Scho-
dów Hiszpańskich i Placu del Popolo.
Obiadokolacja.

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

Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.

W trakcie imprezy zatrudnieni są przewodnicy 
lokalni, którzy oprowadzają grupę w języku pol-
skim.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Hotel 3* – hotele we Włoszech, usytuowa-
ne w okolicach głównych miast lub na trasie 
przejazdu. Pokoje 2–4-osobowe, z łazienkami. 
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzy-
mują śniadania wzmocnione i dwudaniowe 
obiadokolacje – 1. danie (przeważnie makaron 
z sosem) 2. danie (mięso + warzywa gotowane 
lub sałata, chleb) + deser lub owoc. Świadcze-
nia rozpoczynają się obiadokolacją 2-go dnia, 
a kończą śniadaniem 5-go dnia.



W
YC

IE
C

ZK
A 

SZ
KO

LN
A

28 www.wycieczkiszkolne.atas.pl 

INFORMACJE O WYCIECZCE:
CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 50–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2018 1550 PLN
Listopad 2018 – Luty 2019 1510 PLN
Marzec – 15 Kwiecień 2019 1570 PLN

15 Kwiecień – Czerwiec 2019 1650 PLN
 
CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach
• wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji
• opieka pilota, 
• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA 
 
CENA NIE OBEJMUJE OPŁAT w walucie:
• bilety wstępów, komunikacja miejska, taksa 

klimatyczna i realizacja programu: 80 EUR 
dla każdego uczestnika (płatne w autokarze)

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
 
DOPŁATY (na osobę): 
• 50 PLN – dla grupy, która liczy 

43–49 uczestników + 4 nauczycieli
• 100 PLN – dla grupy, która liczy 

39–42 uczestników + 3 nauczycieli
• 50 PLN lubelskiego, podkarpackiego, 

podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-
mazurskiego

• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 
przewlekle chorych (zalecane

 
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
4 noclegi w Hiszpanii – Hotel 2* lub 3*, poło-
żony ok. 500 m od plaży na Costa Brava. Pokoje 
3–4-os. z łazienkami. W miejscu zakwaterowa-
nia zapewniamy śniadania i obiadokolacje.
1 nocleg tranzytowy we Francji – Hotel 2* 
lub 3*. Pokoje 3-os. z łazienkami. W miej-
scu zakwaterowania zapewniamy śniadanie, 
obiadokolacja jest kupowana w restauracji sa-
moobsługowej typu Flunch.
Uwaga: do posiłków podawana jest tylko woda.

WYCIECZKA 
SZKOLNA

HISZPANIA 
TH1

Hotele 2*, 3* 
9 dni
10–18 lat

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

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina ustalana jest z grupą. 
Przejazd w kierunku Francji.
2 DZIEŃ  AVIGNON
Przyjazd do Francji, do Avignon.
Avignon: zwiedzanie jednego z najbardziej fa-
scynujących miast południa Francji – Pałac Pa-
pieży, romańska katedra Notre-Dame, most 
Św. Benedykta z XII w.
Obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ – FIGUERES I GIRONA
Śniadanie.
Przejazd do Hiszpanii, do Figueres – miejsca 
urodzenia Salvadora Dali.
Figueres: wizyta w Teatro-Museu Dali de Figu-
eres (nieczynne w poniedziałki). 
Przejazd do Girony.
Girona: spacer po jednej z najlepiej zachowa-
nych starówek w Hiszpanii, wizyta w gotyckiej 
katedrze. 
Przejazd do hotelu na Costa Brava.
Obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ – MONTSERRAT I BARCELONA
Śniadanie.
Wycieczka do Montserrat – miejsca kultu religij-
nego Katalończyków, zwiedzanie klasztoru z fi -
gurą Czarnej Madonny i Bazyliki położonej wśród 
skalnych formacji o przedziwnych kształtach.
Barcelona: zwiedzanie jednego z największych 
w Europie Oceanarium z przeszklonymi tunela-
mi. Spacer Las Ramblas i krętymi uliczkami Barri 
Gò  c. 
Obiadokolacja, nocleg.

5 DZIEŃ  BARCELONA
Śniadanie.
Barcelona: Panorama miasta: monumentalne 
dzieła Antonio Gaudiego – wejście do Bazyliki 
Sagrada Familia, Casa Batlló i Casa Milà (z ze-
wnątrz), park Güell – wpisany na listę UNESCO. 
Spacer po mieście, Parc de la Ciutadella jeden 
z największych i najpiękniejszych parków Barce-
lony ze słynną fontanną Cascada.
0biadokolacja, nocleg
6 DZIEŃ  LLORET DE MAR I TOSSA DE MAR 
Śniadanie.
Lloret de Mar: spacer po mieście, wizyta 
w ogrodach Św. Klotyldy i gotycko-renesanso-
wym kościele św Romy.
Tossa de Mar: zwiedzanie urokliwego miastecz-
ka położonego wokół średniowiecznego zamku, 
czas na odpoczynek.
Obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ  KSIĘSTWO MONACO 
I MONTE CARLO
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, po połu-
dniu wyjazd w stronę Lazurowego Wybrzeża. 
Księstwo Monaco i Monte Carlo: nocny spacer 
po Monaco, nocny przejazd do Werony.
8 DZIEŃ  WERONA I PADWA
Przyjazd do Włoch. 
Werona: spacer po mieście, amfi teatr rzymski, 
balkon i dom Julii (z zewnątrz). Przejazd pocią-
giem (ok. 1 godz.) do Padwy.
Padwa: zwiedzanie słynnego miasta uniwersyte-
ckiego. Spacer po historycznym centrum i Piazza 
delle Erbe, zwiedzanie bazyliki św. Antoniego, 
plac Prato della Valle wraz z wyspą Memmia. 
Wyjazd do Polski.
9 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.

DODATKOWE OPCJE:
• zwiedzanie Camp Nou, słynnego stadionu FC 

Barcelona – ok. 25 EUR/osoba
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INFORMACJE O WYCIECZCE:
CENA wyjazdu (cena bru  o/na osobę): 

Grupa: 50–51 uczestników + 4 nauczycieli

Marzec – 15 Kwiecień 2019 1630 PLN
15 Kwiecień – Czerwiec 2019 1650 PLN
 
CENA BRUTTO OBEJMUJE: 
• przejazd komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 3 noclegi 
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• opieka pilota 
• ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA
• międzynarodowa karta schronisk 

młodzieżowych 

CENA NIE OBEJMUJE OPŁAT w walucie:
• kosztu wstępów (podkreślone w programie), 

opłat klimatycznych i realizacji programu: 
60 CHF dla każdego uczestnika płatne 
w autokarze (85 CHF dla uczestników powyżej 
18 roku życia)

• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

DOPŁATY (na osobę): 
• 50 PLN – dla grup 43–49 uczestników

+ 4 nauczycieli
• 100 PLN – dla grup 39–42 uczestników

+ 3 nauczycieli
• 50 PLN – dopłata za podstawienie dot.: 

lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego

• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób 
przewlekle chorych (zalecane)

WYCIECZKA 
SZKOLNA

SZWAJCARIA 
TR2

Hostele/schroniska 
młodzieżowe 
6 dni
11–18 lat

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

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Wyjazd z Polski – godzina ustalana jest z grupą, 
jazda non stop.
2 DZIEŃ  ZURYCH 
9-cio godzinne zwiedzanie Zurychu: spacer po 
historycznej ulicy Augus  nergasse, następnie 
Bahnhofstrasse – elegancka ulica Szwajca-
rii, która skupia najbardziej pres  żowe sklepy 
z zegarkami i biżuterią, Fraumünster – kościół 
powstały w XIII w., spacer promenadą nad Je-
ziorem Zuryskim, Grossmünster – „kościół 
matka” szwajcarskiej reformacji, gdzie w 1531 
Zwiling głosił zasady nowej religii, zwiedzanie 
starówki Lindenhof, Niederdorf – dzielnica han-
dlowa. Wjazd na wzgórze Uetliberg – otacza-
jące Zürich, z pięknym widokiem na Alpy oraz 
Jezioro Zuryskie. 
Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadoko-
lacja, nocleg.
3 DZIEŃ  BERNO, BROC 
Śniadanie. 
W programie: Berneńska starówka (wpisana na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) z sześ-
cioma kilometrami arkad tworzy najdłuższą, 
zadaszoną promenadę handlową w Europie. 
Zwiedzanie domu Alberta Einsteina, przejście 
obok Zeitglockenturm – wieża zegarowa, Bun-
deshaus – siedziba rządu, Bärengraben – Nie-
dzwiedzie Jamy. 
Przejazd do Broc, zwiedzanie fabryki czekolady. 
Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadoko-
lacja, nocleg.

4 DZIEŃ  GENEWA 
Śniadanie. 
Przejazd do Nyon. Rejs statkiem do Genewy. 
Wizyta w CERN – słynnym ośrodku naukowo-
-badawczym Europejskiej Organizacji Badań 
Jądrowych, zwiedzanie wystawy Mikrokosmos 
oraz Wszechświat Cząstek. Przejazd do miejsca 
zakwaterowania w Genewie, obiadokolacja, 
nocleg.
5 DZIEŃ  GENEWA 
Śniadanie. 
Zwiedzanie Genewy: m.in. Jet d’Eau, fontanna 
u brzegów Jeziora Genewskiego, spacer przez 
ogród angielski do Horloge Fleuri – słynny ze-
gar kwiatowy, spacer starówką, przejście obok 
katedry Saint-Pierre na Place du Bourg-de-Four, 
najstarszy plac w Genewie. Po wcześniejszej re-
zerwacji możliwość zwiedzania Pałacu Narodów 
ONZ. W godzinach popołudniowych wyjazd do 
Polski.
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski, godzina uzależniona od poło-
żenia miejsca powrotu.
Poszczególne punkty programu mogą ulec prze-
sunięciu lub zmianie.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Schroniska młodzieżowe w okolicach Berna Lo-
zanny i Genewy, pokoje wieloosobowe, łazienki 
w pokojach lub na korytarzu. W miejscu zakwa-
terowania zapewniamy śniadania oraz obiado-
kolacje.
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