
LONDYN – WARSZTATY JĘZYKOWE   - 7 DNI

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zwiedzanie z przewodnikami, lekcje z native speakerami, zajęcia praktyczne, zeszyty ćwiczeń

Program wycieczki:
Dzień 1:
Wyjazd autokarem z Poznania w godzinach popołudniowych, przejazd do Francji.

Dzień 2:
Przeprawa pod Kanałem La Manche (Eurotunel).  Przejazd do Canterbury –
zwiedzanie muzeum Canterbury Tales – opowieści lokalnych przewodników
wprowadzające historię zarówno miasta jak i całej  Anglii.  Zwiedzanie słynnej
katedry, spacer po starówce. Zakwaterowanie w hostelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3:
Śniadanie + suchy prowiant, lekcje języka angielskiego w 15 osobowych grupach.
Przejazd do Londynu - zwiedzanie miasta : Zamek Tower of London, Tower Bridge,
Big Ben, Parliament of Westminster,  London Eye, obiadokolacja, wieczór filmowy,
nocleg.

Dzień 4:
Śniadanie + suchy prowiant, zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku
angielskim:  White Hall i Downing Street, Stajnie Gwardii Królewskiej, St. James Park,
the Mall, Buckingham Palace, Westminster Abbey, Trafalgar Square, Piccadilly
Circus - zakupy w sklepie M&M's, Oxford Street, Soho, National Gallery lub British
Museum, obiadokolacja, nocleg.



Dzień 5:

Śniadanie + suchy prowiant, lekcje języka angielskiego w 15 osobowych grupach.
zwiedzanie z przewodnikiem : Windsor - zwiedzanie Zamku Królewskiego – letniej
rezydencji Królowej Elżbiety II lub Hampton Court - zwiedzanie pałacu i ogrodów
należących m in. do Henryka VIII. The Globe Theater – teatr Szekspira –
zwiedzanie z przewodnikiem – aktorem, praktyczne zajęcia językowe w terenie,
obiadokolacja, dla chętnych spektakl teatralny – dodatkowo płatny, nocleg.

Dzień 6:
Śniadanie + suchy prowiant, lekcje języka angielskiego w 15 osobowych grupach.
Rejs statkiem po Tamizie, London Dungeon - interaktywny spacer historycznymi
podziemiami Londynu, zwiedzanie z przewodnikami – aktorami, obiadokolacja,
wyjazd z Londynu,  przeprawa pod Kanałem La Manche.

Dzień 7:
Powrót do Poznania w godzinach południowych.

Cena: od 1950 zł/os. + 150 GBP/os.* przy min. 4  0 uczestnikach.

(* spektakl teatralny dodatkowo płatny -40 GBP)

Cena zawiera: transport komfortowym autokarem, opiekę pilota
polskojęzycznego podczas całej wycieczki, zakwaterowanie (4 noclegi),
wyżywienie (4 x śniadanie, 4 x suchy prowiant, 5 x obiadokolacja), lekcje j.
angielskiego, przewodnik, ubezpieczenie, , podatek Vat oraz bezzwrotną składkę
TFG oraz TFP.

Cena nie zawiera: biletów wstępu - opłata 150 - 200 GBP (w zależności od
wybranych atrakcji) przeznaczona jest na bilety wstępu oraz opłaty walutowe
dokonywane przez biuro.



Opcja: dwa noclegi tranzytowe ze śniadaniami we Francji – dodatkowo płatne - 70 €/os.

Opcja: możliwość zakwaterowania u rodzin angielskich - oferta całoroczna w cenie 1650
zł/os.

Opcja: 5-dniowa wersja lotnicza w cenie od 1300 zł + 140 GBP + bilet lotniczy.

Uwaga! Istnieje możliwość zgłoszenia mniejszej grupy z opcją połączenia z uczniami z innej
szkoły.

Oferujemy również zorganizowanie warsztatów w Dublinie, Edynburgu, Sztokholmie oraz na
Malcie.


