
WARSZTATY JĘZYKOWE

LONDYN SA0
Rodziny brytyjskie - 6 dni

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. 

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: Spacer po Westminsterze, przejście obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben'a,
Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham,
zwiedzanie: Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Nauki
następnie przejazd autokarem obok Harrods'a - najsłynniejszego londyńskiego domu towarowego
obiadokolacja, nocleg
4 DZIEŃ 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
5 DZIEŃ LONDYN
Śniadanie, lunch w formie suchego prowiantu
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 środkami komunikacji miejskiej
przeprawa promowa
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski
Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.



INFORMACJE O WARSZTATACH:

Czas trwania: 6 dni

Wiek uczestników: minimum 12 lat

Cena warsztatów 
(do ceny warsztatów należy doliczyć opłatę za transport)

Warsztaty - cena 
podawana na osobę*

39-42 uczestników
+ 3 nauczycieli

43-47 uczestników
+ 4 nauczycieli

48-51 uczestników
+ 4 nauczycieli

Wrzesień - Październik 2016 790 PLN 750 PLN 730 PLN

Listopad 2016 - Luty 2017 770 PLN 730 PLN 710 PLN

Marzec – Kwiecień 2017 830 PLN 790 PLN 770 PLN

Maj  - Czerwiec 2017 910 PLN 870 PLN 850 PLN
*W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

Transport
CENA podawana na osobę

Autokar 300 PLN 

Miesiąc/
Zniżka podawana na 
osobę

40 PLN

Wrzesień 2016 – Marzec 
2017

Warunki otrzymania zniżki:
1. Wyjazd na 6 dni,
2. Program katalogowy (bez modyfikacji),
3. Wyjazd w piątek,
4. Liczba pełnopłatnych uczestników:
mały autokar: 43 uczestników + 4 nauczycieli
duży autokar: 50 uczestników + 4 nauczycieli,
5. W każdym terminie piątkowym dysponujemy miejscem dla jednej 
grupy na mały autokar i jednym miejscem na duży autokar,
6. Promocja obowiązuje dla grup, które wyjadą od 2.09.2016 do 
31.03.2017

Dopłaty: 
- dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (w ciągu 3 dni roboczych
od podpisania umowy)
-  podstawienie  autokaru:  50  pln/osobę  dotyczy  województw:  lubelskiego,  podkarpackiego,  podlaskiego,
warmińsko-mazurskiego
- 100 pln/osobę powyżej 19 roku życia oraz koszty wstępów i realizacji programu 110,- GBP
- ubezpieczenie od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – ok. 15 PLN/dzień

Świadczenia:
 przejazd komfortowym autokarem
 przeprawa promowa
 zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie
 wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 3 obiadokolacje
 zeszyt ćwiczeń 
 opieka pilota 
 ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA

Zakwaterowanie:
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.

Wyżywienie
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, herbata.

Cena nie obejmuje:
- biletów wstępów i realizacji programu:
Wiek młodzieży liczony rocznikowo Młodzież młodsza < 16 lat Młodzież starsza ≥16 lat

wyjazd w 2016 70 GBP 100 GBP

wyjazd w 2017 75 GBP 105 GBP

- 5 € – na toalety podczas przejazdu
- wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)

Uwaga:
 Istnieje  możliwość  zamówienia  dodatkowej  atrakcji  do  6  dniowych  wartsztatów  (lekcja  pokazowa)

oraz/lub 7go dnia warsztatów – szczegóły w biurach ATAS i na stronie www.atas.pl 
 Przy wyborze opcji wyjazdu 7 dniowego należy do podanych powyżej kwot doliczyć kwotę GBP podaną za

dodatkowy dzień.

TERMINY WYJAZDÓW:                                                                        
Wrzesień, październik, listopad, 
grudzień 2016

6/7 dni Wyjazdy w PIĄTEK

Styczeń, luty, marzec 2017 6/7 dni Wyjazdy w PIĄTEK

Kwiecień, maj, czerwiec 2017 6 dni Wyjazdy w PIĄTEK

Kwiecień, maj, czerwiec 2017 6/7 dni Wyjazdy w 
PONIEDZIAŁEK

UWAGA: dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód
osobisty, prosimy każdego uczestnika o zabranie 1 średniej wielkości bagażu głównego oraz
1 sztuki bagażu podręcznego

 NAUKA JĘZYKA - ORGANIZATOR ATAS Sp. Z O.O. 

http://www.atas.pl/
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