
W CENIE 
WYJAZDU MIN. 

2-TYGODNIOWEGO

Wycieczka do 

LONDYNU

Malownicze miasteczko zaprasza 
na swoją długą, piaszczystą plażę, 
noszącą dumny tytuł najlepszej 
plaży angielskiego wybrzeża. 
Rozkoszuj się spacerami wzdłuż 
prawie 7-kilometrowej prome-
nady wśród wakacyjnego gwaru 
wczasowiczów i innych kursantów 
językowych. 

Eastbourne to miejsce, które trze-
ba odwiedzić!

Eastbourne 
Ucz się angielskiego u źródła Okazja do nawiązania 

now ych prz yjaźni

Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w  Eastbourne
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

Seven Sisters Country 
Park: Rozkoszuj się 

widokiem kredowych 
klifów 

Sporty wodne: 
Przygotuj się 

na zabawę w wodzie

Beachy Head: wyprawa 
na słynne klify 
w East Sussex

W
ie

cz
or

em Impreza powitalna: 
czas poznać innych 

kursantów 
i nauczycieli

Fish&Chips: 
spróbuj typowego 
brytyjskiego dania
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Daty rozpoczęcia obozu

2018 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8.
maks. dł. w tyg. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4775,-2 TYGODNIE
od PLN

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

Angielski w Anglii

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 B 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca aa 2625 2150
Rezydencja a 3075 2600

Sezon C 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca aa 2775 2300
Rezydencja a 3225 2750

Eastbourne Cena pakietu w PLNEastbourne znane jest, jako najbardziej 
słoneczne miejsce w Anglii. Wyjątkowe 
otoczenie i relaksująca atmosfera sprawia, 
że kursanci wracają tu co roku! Nawet jeśli 
pogoda nie sprzyja plażowaniu, miasto 
oferuje wiele innych rozrywek. Niezliczone 
sklepy i kawiarnie w centrum miasta są                                                
na wyciągnięcie ręki.

Szkoła w Eastbourne znajduje się w centrum 
miasta, a nasi wykwalifikowani nauczyciele 
czynią to miejsce idealnym na szlifowanie 
umiejętności językowych. Nasi pracownicy 
powitają Cię serdecznie i sprawią, że będziesz 
czuł się jak w domu.

W Eastbourne będziesz dzielił 2-osobowy 
pokój u rodziny goszczącej z innym u-
czestnikiem obozu. Rodzina będzie Ci 
przygotowywać śniadania i kolacje w domu, 
a lunch dostaniesz na wynos. Nasze spraw-
dzone rodziny zamieszkują nie dalej niż 30 
– 50 minut od szkoły komunikacją miejską.

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

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) lub London 
Gatwick (LGW) w godz. 9-19.

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

Eastbourne  Wiek 12-17
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Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne w 2018r.: 27.08.

Okazja do nawiązania 
now ych prz yjaźni
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