
Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia w  Ealing
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 
Oxfordu  
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Zwiedzanie szkoły 
i wycieczka po okolicy

Zwiedzanie Londynu: 
odkryj słynne zabytki

Picadilly Circus: 
spacer po najbardziej 

znanym miejscu

Zakupy: zasmakuj 
zakupów na ulicach 

Londynu

National Gallery: 
Odwiedź słynne 
muzeum sztuki

W
ie
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em Impreza powitalna: 
czas poznać kolegów 
z grupy i nauczycieli

Fish&Chips: typowe 
brytyjskie smaki 

Ealing
Londyn - tętniąca życiem stoli-
ca Anglii, będąca zawsze o krok                         
z przodu w stosunku do reszty 
świata. W klubach gra muzyka, 
która wkrótce będzie na topie,                       
a w sklepowych witrynach możesz 
podziwiać modę przyszłych se-
zonów. W Londynie panuje nie-
powtarzalna mieszanka dźwięków, 
smaków i języków – przyjedź                                                                           
i przekonaj się o tym!

Londyn 
Ucz się angielskiego u źródła Miejsce, gdzie tradycja 

przepla ta się z nowoc zesnośc ią
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W cenie: transfer z i na lotnisko, kurs standardowy, 
zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, 
animacje, wycieczka, opieka.

5275,-2 TYGODNIE
od PLN

Londyn Ealing Cena pakietu w PLN

Dodatkowe opłaty PLN
Letni kurs intensywny / tydzień +350
Animacje rozszerzone/ tydzień +450
Usługa asysty dla nieletnich* (w jedną 
stronę) - oferujemy wyłącznie, jeśli jest 
wymagana przez linie lotnicze. 

750

Sezon A 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca aa 2750 2525

Sezon B 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca aa 2900 2675

Sezon C 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca aa 3050 2825

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

Daty rozpoczęcia obozu

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

Nasza szkoła Sprachcaffe znajduje się                          
w spokojnym Ealing, jednej z najbardziej 
przyjaznych do zamieszkania dzielnicy 
położonej w zachodniej części miasta. 

Ealing leży w odległości 20 minut jazdy 
metrem od samego centrum Londynu 
jak również od lotniska Heathrow. Sympa-              
tyczni mieszkańcy dzielnicy sprawiają, że jest 
to miejsce sprzyjające nauce i udanemu po-
bytowi. 

W Londynie oferujemy zakwaterowanie                        
u starannie wybranych rodzin goszczących 
w pokojach dwuosobowych z pełnym 
wyżywieniem. Domy większości rodzin 
mieszczą się w dzielnicy Ealing!

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

Wykwalifikowani opiekunowie. 
Szczegóły: strona 4.

Rodzina 
goszcząca: 

aa  
pełne wyżywienie, pakiet 
lunchowy

Zajęcia sportowe, kino, pikniki, grillo-
wanie, zwiedzanie, muzea, karaoke, 
międzynarodowe imprezy i wiele 
innych atrakcji.  

Zarezerwuj przylot i wylot z lotniska 
London Heathrow (LHR) 9-19.

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

Angielski w Anglii Londyn  Wiek 14-17
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Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne w 2018r.: 30.03., 02.04., 28.05., 27.08.
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