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WARSZTATY JĘZYKOWE Z DOFINANSOWANIEM

LONDYN

(SA0-d)
Rodziny brytyjskie - 6 dni - 460 pln + 300pln
Wyjazd na Warsztaty Językowe daje możliwość poznania wielkiej metropolii jaką jest Londyn. Oferta ta jest uzupełnieniem
programu nauczania języka angielskiego, a także geografii i historii. Korzystamy z rodzin sprawdzonych, starannie
dobranych przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii.
NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Naszą ofertę polecamy szczególnie młodzieży uczącej się języka angielskiego. Intensywny i ciekawy program zwiedzania
współgra z możliwością ćwiczeń językowych, które prowadzone są w terenie. Proponujemy ćwiczenia językowe w
naturalnych, codziennych sytuacjach. Wyjazd na warsztaty językowe to doskonała okazja do wypróbowania swoich
umiejętności językowych oraz mobilizacja do dalszej nauki.
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą
przejazd przez Niemcy, w kierunku Wielkiej Brytanii
2 DZIEŃ
LONDYN
Przeprawa promowa, przejazd do Londynu
Tower Bridge, przejście obok Tower of London, spacer północnym brzegiem Tamizy obok The Monument i St. Paul's
Cathedral, Millenium Bridge, Tate Modern, przejście obok The Shakespeare's Globe
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską
3 DZIEŃ
LONDYN
Spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben'a, Parku Św. Jakuba, Pałacu
Buckingham. Zwiedzanie: Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Nauki
Przejazd autokarem obok Harrods'a - najsłynniejszego londyńskiego domu towarowego
4 DZIEŃ
LONDYN
Oxford Street, Regent Street, Piccadilly Circus, Plac Trafalgar. Zwiedzanie: Galerii Narodowej, Muzeum Brytyjskie
5 DZIEŃ
LONDYN
London Eye, rejs statkiem po Tamizie, przejście obok klipra herbacianego Cutty Sark, Muzeum Morskie, spacer po Parku
Królewskim w Greenwich. Wyjazd z Londynu około godziny 16.00
Uwaga: w tym dniu poruszamy się komunikacją miejską
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski
Codziennie prowadzone są ćwiczenia językowe podczas zwiedzania.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
*Istnieje możliwość dodania, za dodatkową dopłatą w GBP, do programu zwiedzania m. in. następujących obiektów:

Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud's

Tower of London

Katedra Św. Pawła
Dodatkowe punkty w programie muszą zostać zaakceptowane przez całą grupę. Informacje o dopłatach za
wymienione obiekty dostępne są w biurach ATAS.
TERMINY WYJAZDU oraz CENA:
28.10-02.11.2016 – 460pln wyjazd dla grup z miast: Lublin, Warszawa, Łódź, Poznań
18.11-23.11.2016 – 460pln wyjazd dla grup z miast: Olsztyn, Toruń, Ponań
02.12-07.12.2016 – 460pln wyjazd dla grup z miast: Rzeszów, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław, Zielona Góra
06.01-11.01.2017 – 460pln wyjazd dla grup z miast: Lublin, Warszawa, Łódź, Poznań
20.01-25.01.2017 – 460pln wyjazd dla grup z miast: Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań
27.01-01.02.2017 – 460pln wyjazd dla grup z miast: Białystok, Warszawa, Łódź, Poznań
TRANSPORT AUTOKAROWY: 300 PLN.

GRUPA: 25 uczestników + 2 nauczycieli
Uwaga: warunkiem realizacji wyjazdu jest zgłoszenie się 2 grup po 25 uczestników + 2 nauczycieli w tym samym terminie (grupy
autokarowej 50 uczniów i 4 nauczycieli).
WIEK UCZESTNIKÓW: 12 - 18 lat
DOPŁATY:

– podstawienie autokaru: + 50 PLN/os. - Białystok, Olsztyn, Rzeszów, Lublin
–
–
–
–
–

dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (w ciągu 3 dni roboczych
od podpisania umowy)
dopłata za podstawienie autokaru w przypadku wyjazdu z miejscowości oddalonych od podanych miast
więcej niż 60 km (możliwość podstawienia autokaru oraz kwota dopłaty do uzgodnienia w biurach ATAS)
100 pln/osobę powyżej 18 roku życia
ubezpieczenie od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – ok. 15 PLN/dzień

CENA NIE OBEJMUJE:
- biletów wstępów i realizacji programu: Młodzież<16- 40 GBP. Młodzież≥16 50 GBP Nauczyciele i dorośli – 60 GBP
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
 przejazd komfortowym autokarem
 przeprawa promowa
 zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
 wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 3 obiadokolacje
 zeszyt ćwiczeń
 opieka pilota
 ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Anglii. Rodziny są sprawdzone i starannie
dobrane przez naszego partnera w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. Kwaterujemy u
rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Uczestnicy zakwaterowani są w pokojach 2-4 osobowych.
Ze względu na typ zakwaterowania i bezpieczeństwo uczestników nie przewidujemy żadnych wyjść wieczornych, szczególnie
indywidualnych.

Wyjazd z nauką języka. Warsztaty językowe dofinansowane zostały przez Wydawnictwo Macmillan Polska sp. z o.o. oraz

Fundację FRATE.

