
W CENIE 
WYJAZDU MIN. 

2-TYGODNIOWEGO

Wycieczka do 

LONDYNU

Bournemouth
Ucz się angielskiego u źródła

Ten nadmorski kurort cieszy 
się uznaniem nie tylko Brytyj-
czyków, ale także turystów                 
z całego świata, których urzeka 
jego historia oraz łagodny klimat 
i piękne plaże. Warto wiedzieć, 
że Bournemouth jest jednym                   
z najsłoneczniejszych miejsc              
w Anglii. Jest tam też dużo barów 
i restauracji.

Idealne br y tyjskie 
wakacje

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w  Bournemouth
Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
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Przyjazd

Test poziomujący i 
lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie,  
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie, 
czytanie i pisanie
 

Lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie, 
czytanie i pisanie 

Lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie, 
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie, 
czytanie i pisanie 

 
 
 
 
 
 
 

Wycieczka 
do Londynu
 
lub wyjazd 
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Zwiedzanie szkoły i 
wycieczka po okolicy

Oceanarium: zobacz 
niesamowite życie 

podwodne

Mini-Olimpiada: 
Pokaż nam, jaki jesteś 

wysportowany

Zamek Corfe: Wizyta 
we wspaniałym 

historycznym miejscu

W
ie

cz
or

em Impreza powitalna: 
czas poznać innych 

kursantów 
i nauczycieli

 
Wieczór filmowy

 
Wieczór karaoke

 
Impreza pożegnalna
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W cenie: transfer z i na lotnisko, kurs standardowy, 
zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, 
animacje, wycieczka, opieka.

4350,-2 TYGODNIE
od PLN

Dodatkowe opłaty PLN
Kurs intensywny / tydzień +350
Animacje rozszerzone/ tydzień +250
Usługa asysty dla nieletnich* (w jedną 
stronę) - oferujemy wyłącznie, jeśli jest 
wymagana przez linie lotnicze. 

750

Sezon A 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca aa 2250 2100

Sezon B 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca aa 2450 2300

Sezon C 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca aa 2750 2650
Rezydencja a 2600 2550

Bournemouth Cena pakietu w PLNBournemouth, najsłoneczniejsze i najciep-
lejsze miasto w Wielkiej Brytanii to doskonałe 
miejsce na kurs angielskiego! Piaszczysta 
plaża ma 12 kilometrów długości. Leżącą 
niedaleko centrum miasta szkołę otacza 
zieleń. Szkoła wyposażona jest w nowo-
czesny sprzęt zapewniający odpowiednie 
warunki do nauki. 

Pracownicy szkoły i nauczyciele są dostępni 
dla Was przez cały czas!

Możesz wybrać zakwaterowanie u spraw-
dzonej rodziny goszczącej lub pokój w szkol-
nej rezydencji.

Na lekcjach dużo ćwiczeń opiera się 
na mówieniu. Każdy uczeń ma szansę 
wykorzystać swoje umiejętności w praktyce.

Kurs standardowy i intensywny 
Szczegóły: strona 5    Poziom A1-B2

Wykwalifikowani opiekunowie. 
Szczegóły: strona 4.

Rodzina 
goszcząca: 

aa  
pełne wyżywienie, pakiet 
lunchowy

Rezydencja: a 
pełne wyżywienie, pakiet 
lunchowy. Min. wiek: 15 lat

Zajęcia sportowe (piłka nożna, fitness, 
siatkówka, kajaki, wędrówki), karaoke, 
grillowanie, kręgle, kino, wieczorki gier 
i quizów, międzynarodowe imprezy              
i wiele innych atrakcji.  

Zarezerwuj przylot i wylot z lotniska 
London Heathrow (LHR) w godz. 10-18.

Liczba wycieczek zależy od długości 
zarezerwowanego obozu. 
Szczegóły: strona 4.

Daty rozpoczęcia obozu *tylko pobyt u rodziny goszczącej

2018 18.3. 25.3. 1.4. 10.6. 17.6.* 24.6.* 1.7.* 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 30.9. 7.10. 14.10. 21.10. 28.10.
maks. dł. w tyg. 3 2 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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Angielski w Anglii Bournemouth  Wiek 12-17

Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne w 2018r.: 30.03., 02.04., 27.08.
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