
WARSZTATY JĘZYKOWE

Londyn must see TA0
czas trwania: 6 dni
wiek: 11 - 18 lat
zakwaterowanie: Rodziny brytyjskie
transport: autokar

Londyn - malowniczo położony nad Tamizą, jest jednym z najbardziej znanych i lubianych miejsc w Europie. Stolica
Wielkiej Brytanii przyciąga turystów, bo jest to miasto, w którym nie można się nudzić. Tower of London, Big Ben,
Gmachy Parlamentu czy też Muzeum Brytyjskie to tylko niektóre z zabytków czekających na nasze grupy. Program
obejmuje wizytę we wspaniałym Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud's i London Eye.

PROGRAM JĘZYKOWY:
· realizacja zadań i ćwiczeń językowych podczas zwiedzania – zeszyt ćwiczeń
· zakwaterowanie u rodzin brytyjskich

Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu podstawowym

PROGRAM
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd z Polski - godzina ustalana jest z grupą.
Przejazd przez Niemcy w kierunku Londynu
2 DZIEŃ - LONDYN
Przeprawa promowa
Londyn: zwiedzanie Tower of London, Tower Bridge, St. Paul’s Cathedral, Millennium Bridge
zakwaterowanie u rodzin.
Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.
3 DZIEŃ - OXFORD
Oxford: spacer po mieście, przejście przez High Street, obok Christ Church College, St. John's College, ogrodów,
Biblioteki Bodleian, Teatru Sheldonian, powrót do Londynu,
4 DZIEŃ- LONDYN
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.
5 DZIEŃ - LONDYN
Londyn: London Eye, rejs statkiem po Tamizie, przejście obok klipra herbacianego Cutty Sark, Muzeum Morskiego,
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.

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim. Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub
zmianie.
Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 z przyczyn niezależnych od biura niektóre punkty programu mogą nie zostać
zrealizowane.
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INFORMACJE O WYCIECZCE
CENA wyjazdu (w PLN brutto na osobę)

Liczba uczestników taniej
listopad 2022 - luty 2023

optymalnie
wrzesień - październik 2022

marzec 2023

cieplej
kwiecień - czerwiec 2023

48-50 uczniów + 4 nauczycieli 1510 PLN 1560 PLN 1610 PLN

44-47 uczniów + 4 nauczycieli 1550 PLN 1600 PLN 1650 PLN

39-43 uczniów + 3 nauczycieli 1570 PLN 1620 PLN 1670 PLN

34-38 uczniów + 3 nauczycieli 1670 PLN 1720 PLN 1770 PLN

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
● przejazd komfortowym autokarem
● zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
● wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 3 obiadokolacje
● zeszyt ćwiczeń
● opieka pilota
● ubezpieczenia Uniqa: NNW – 2 000 EUR, , KL – 10000 EUR, bagaż – 200 EUR
● obowiązkowe składki na TFP i TFG

DOPŁATY:
● DOROSŁY UCZESTNIK (>19 lat) - 150 PLN + 120 GBP  koszty wstępów
● DOJAZD dla następujących województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

warmińsko-mazurskiego, pomorskiego - 50 PLN
● DIETY (bezlaktozowa, bezglutenowa lub wegańska) - 85 PLN/wyjazd 6-dniowy, 110 PLN/wyjazd 7-dniowy

(każda z diet płatna osobno)

DODATKOWE OPŁATY:
- koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu, wiek liczony jest wg roczników)

Wyjazdy w 2023 Osoby urodzone po roku 2007 Osoby urodzone w roku 2007 i wcześniej

70 GBP 110 GBP

● 5 EUR – na toalety podczas przejazdu

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.
Zakwaterujemy uczestników u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Uczestnicy
zakwaterowani są w pokojach 2-5 osobowych, możliwe łóżka piętrowe. Ze względu na typ zakwaterowania i
bezpieczeństwo uczestników nie przewidujemy żadnych wyjść wieczornych, szczególnie indywidualnych.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące posiłki:
śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata
lunch w formie suchego prowiantu: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój
obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata.

WAŻNE INFORMACJE
● zalecamy posiadanie ważnej karty EKUZ
● bagaż – dozwolone jest zabranie 1 sztuki bagażu głównego o maksymalnych wymiarach 65x40x25 cm oraz

jednej sztuki bagażu podręcznego. Przekroczenie limitu rozmiaru bagażu może wiązać się z koniecznością
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dopłaty w Londynie 10 GBP za dodatkowy transport do rodziny.
● radzimy zabrać suchy prowiant oraz ok. 50 PLN na posiłki

DOKUMENTY PODRÓŻY
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego  paszportu.
UWAGA – w związku z COVID-19 uczestników obowiązują zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii oraz przejazdu
przez kraje tranzytowe publikowane na www.gov.pl
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