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Wycieczka do 

LONDYNU

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w  Brighton
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

Muzea i Pavilion 
Gardens w Brighton: 

zobacz dawną 
rezydencję królewską 

Zamek Lewes: 
niesamowite fortyfi-
kacje we wschodnim 

Brighton

Tradycyjna herbatka: 
spróbuj słynnych 
herbat i ciastek

W
ie

cz
or

em Wieczór karaoke 
z przyjaciółmi ze 

Sprachcaffe

Brighton 
Ucz się angielskiego u źródła

Anglia jest równie fascynującym 
co zróżnicowanym krajem. 
Wiedzie prym na świecie na wielu 
płaszczyznach, takich jak: muzy-
ka, sztuka, biznes czy edukacja,              
a brytyjska kultura i tradycja 
znane są w najdalszych zakątkach 
kuli ziemskiej.

To modne stojące na czele bry-
tyjskiej popkultury miasto, które 
zachwyca swoim typowo angiel-
skim urokiem. „The Lanes”, słynne 
alejki pełne butików zapraszają 
na zakupy, a „Royal Pavilion”                      
i „Brighton Pier” to ikoniczne 
miejsca, które koniecznie trze-
ba zobaczyć podczas pobytu                                                                       
w Brighton!

Wspólna nauka i  rozr y wka
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4525,-2 TYGODNIE
od PLN

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

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

Czas pobytu
Przylot Niedziela
Początek kursu Poniedziałek
Wylot Rezydencja Piątek 
Wylot Rodzina goszcząca/ College Sobota

Sezon A 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca    aa 2450 2075
Rezydencja            aaa+ 3200 3450

Sezon B 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca   aa 2650 2275
Rezydencja          aaa+ 3400 3725

Sezon C 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca    aa 2850 2475
College En-Suite a 3300 3575
College Standard a 3700 4150

Brighton Cena pakietu w PLNBrighton może pochwalić się idealną 
lokalizacją z niezliczonymi atrakcjami                                                                                           
w okolicy. Wybrzeże jest niewątpliwie 
najpopularniejszym miejscem spotkań 
młodzieży. 

Nasi kursanci mogą wybrać zakwatero-
wanie w 2-osobowych pokojach u rodzin 
goszczących, w szkolnej rezydencji lub                          
w collegu.

Nasza niesamowita rezydencja usytuowana 
tuż przy plaży oferuje dogodne zakwatero-
wanie. W rezydencji oraz akademiku będziesz 
mieszkał razem z innymi kursantami. 

Większość naszych rodzin goszczących 
mieszka poza centrum miasta, co oznacza 
konieczność dojazdów autobusem.

Kurs standardowy i intensywny 
Szczegóły: strona 5    Poziom A1-C1

Wykwalifikowani opiekunowie. 
Szczegóły: strona 4.

Rodzina 
goszcząca: 

aa  
pełne wyżywienie, pakiet 
lunchowy

Rezydencja: aaa+ (3-4) 
pełne wyżywienie, pakiet 
lunchowy. Min. wiek: 16

College: a 
pełne wyżywienie, ciepły 
lunch

Zajęcia sportowe (kajaki, piłka nożna, 
fitness, zumba), kino, pikniki, grillo-
wanie na plaży, zwiedzanie, rejsy stat-
kiem, międzynarodowe imprezy i wiele 
innych atrakcji.  

Zarezerwuj przylot i wylot z lotniska 
London Heathrow (LHR) lub London 
Gatwick (LGW) w godz. 9 – 19.

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

Angielski w Anglii Brighton Wiek 12-21
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2019 6.1. 13.1. 20.1. 27.1. 3.2. 10.2. 17.2. 24.2.
maks. dł. w tyg. 8 7 6 5 4 3 2 1

2018 7.1. 14.1. 21.1. 28.1. 4.2. 11.2. 18.2. 25.2. 18.3. 25.3. 1.4. 20.5. 27.5. 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. 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 2 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Daty rozpoczęcia obozu      *tylko pobyt u rodziny goszczącej

Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne w 2018r.: 30.03., 02.04., 28.05., 27.08.

19


