
OBÓZ JĘZYKOWY 

 

 
 
 
Wiek uczestników: 13 – 18 lat 
 
OBÓZ JĘZYKOWY 

Obóz Językowy w Londynie to doskonałe połączenie nauki języka angielskiego w praktyce z wyjazdem z bogatym programem zwiedzania.  
Obóz realizowany jest z powodzeniem od 16 lat. Długie doświadczenie pozwoliło przygotować nam kompleksową ofertę, która na obecnym 
rynku wyjazdów językowych utrzymuje się na pierwszych miejscach zainteresowania wśród klientów. Do dyspozycji grupy na miejscu pozostaje 
autokar.  
PROGRAM JĘZYKOWY  
Podczas obozu przeprowadzonych jest 28 godzin zajęć językowych (około 4 godzin dziennie) w postaci gier i zabaw w terenie. 
Dodatkowo uczestnicy realizują praktyczne ćwiczenia językowe w formie „project in English”, zdobywając informacje podczas odwiedzania 
obiektów oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów i wywiadów w języku angielskim z osobami zatrudnionymi w muzeach. Poprzez 
zaproponowane ćwiczenia uczestnicy mają możliwość nauki konwersacji.  
 
Terminy 
 

Cena obozu bez opłaty za transport *
 

JA1-1  28.06–06.07.2016  1690 PLN       JA1-5  26.07–03.08.2016  1750 PLN 
JA1-2  05.07–13.07.2016  1750 PLN   JA1-6  02.08–10.08.2016  1750 PLN 
JA1-3  12.07–20.07.2016 1750 PLN  JA1-7  09.08–17.08.2016  1750 PLN 
JA1-4  19.07–27.07.2016 1750 PLN  JA1-8  16.08–24.08.2016  1690 PLN 
                                                                                         JA1-9  23.08–31.08.2016  1590 PLN                   

Dopłata za transport autokarem wynosi 300 zł./os. (dla chętnych) 
 

* Uczestnik z dojazdem własnym zobligowany jest do stawienia się w środę (drugiego dnia) w Greenwich (miejsce  spotkania z grupą do 
potwierdzenia z kierownikiem obozu) o godzinie 14.00 i musi zostać odebrany  we wtorek (ósmego dnia) ze stacji Woolwich Arsenal (ok. 
godziny 15.00) przez rodzica/prawnego opiekuna lub inną pełnoletnią osobę przez niego wskazaną. 
 

 

Oferta skalkulowana na podstawie kursu GBP: 1 GBP = 5,8 PLN 
 
Zakwaterowanie 

Zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Rodziny są sprawdzone i starannie dobrane 
przez naszego partnera z Anglii. Uczestnicy są zakwaterowani na obrzeżach Londynu. Kwaterujemy u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych 
kulturowo i etnicznie. Młodzież zakwaterowana jest w pokojach 2-4 osobowych. W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują następujące 
posiłki: śniadania: płatki na mleku, tosty z dżemem, sok, herbata, lunch: 2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, napój (lunch wydawany jest w 
formie suchego prowiantu) obiadokolacje: jednodaniowy ciepły posiłek, herbata. 
 
Program  

1 DZIEŃ  Zbiórka, wyjazd wg rozkładu, przejazd nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię do Francji 
2 DZIEŃ   Przeprawa promowa Calais (Francja) – Dover (Wielka Brytania) Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania  
DOVER – białe wapienne klify, przejazd obok Zamku Dover LONDYN/GREENWICH – Królewski Park, przez który przebiega Południk „0”, 
widok Londynu ze wzgórza Greenwich 
3 DZIEŃ   Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania 
LONDYN/WESTMINSTER - spacer obok Opactwa Westminster, Gmachów Parlamentu, Big Ben'a, Parku Św. Jakuba, Pałacu Buckingham, 
London Eye (panorama Londynu z wysokości 135 metrów), Muzeum Historii Naturalnej 
4 DZIEŃ  Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania 
LONDYN – Muzeum Brytyjskie, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud's, Oxford Street, Hyde Park, Speaker's Corner, Łuk Marmurowy 
5 DZIEŃ   Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania 
LONDYN – Plac Trafalgar i kolumna Horacego Nelsona, Galeria Narodowa, Kościół Św. Marcina, Plac Leicester, Covent Garden, Soho, Regent 
Street, Plac Piccadilly, opcjonalne wyjście do TEATRU; dla osób niezainteresowanych spektaklem zwiedzanie Narodowej Galerii Portretu 
6 DZIEŃ  Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania 
LONDYN – ekskluzywne dzielnice Knightsbridge i South Kensington, Pomnik Księcia Alberta, Royal Albert Hall, Muzeum Nauki, Muzeum Victorii 
i Alberta, przejazd obok Harrods'a – najsłynniejszego londyńskiego domu towarowego, Katedra Św. Pawła 
7 DZIEŃ  Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania 
ZAMEK LEEDS – zwiedzanie „najbardziej uroczego zamku świata”, ogrodów, labiryntu, ptaszarni, powrót do Londynu 
8 DZIEŃ  Ćwiczenia językowe podczas zwiedzania 
LONDYN - rejs statkiem po Tamizie, przepłynięcie przez Wielką Tamę obok Areny O2, pod Emirates Flyover i Tower Bridge, zwiedzanie z 
przewodnikiem Teatru Shakespeare'a (The Globe), Galeria Tate Modern, Milenijny Most Pieszy, przejście obok Tower of London, ciepły lunch 
przed odjazdem, przejazd kolejką naziemną do Woolwich Arsenal, wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych 
Przeprawa promowa Dover (Wielka Brytania) – Calais (Francja) 
9 DZIEŃ  Przyjazd do Polski. Powrót do poszczególnych miast zgodnie z rozkładem jazdy.  
 
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.  
Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione. 
 
Świadczenia zawarte w cenie 

 zakwaterowanie: 6 noclegów w Londynie, 
 wyżywienie: 3 × dziennie (6 śniadań, 6 packed lunch, 6 obiadokolacji) – świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2. dnia (środa), 

kończą się ciepłym lunchem przed wyjazdem z Londynu 8. dnia (wtorek), 
 28 godzin ćwiczeń i konwersacji w języku angielskim w postaci gier i zabaw w terenie,  
 opieka pilota i wychowawców, 
 ubezpieczenie NNW, KL, bagaż - AXA 
 bogaty program zwiedzania, 
 materiały dydaktyczne – zeszyt ćwiczeń w języku angielskim. 
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Cena nie zawiera 
Koszt wstępów i realizacji programu (płatne na miejscu w Londynie, wiek liczony jest wg roczników) 
• 85 GBP dla osób, które urodziły się po roku 2000 
• 100 GBP dla osób, które urodziły się w roku 2000 i wcześniej 
• Dopłata 25 GBP dla osób zainteresowanych wyjściem do teatru 
• Dopłata za wyjazd z poszczególnych miast Polski – w rozkładzie jazdy na stronie www.skipper.poznan.pl 
 
Należy zabrać 

Kieszonkowe (sugerujemy ok. 10 GBP na dzień),  zapas leków, szczególnie jeśli przyjmujesz je stale; ciepły sweter, kurtkę 
przeciwdeszczową, parasolkę, nakrycie głowy, ręcznik i kosmetyki,  adaptor do kontaktów,  napoje i kanapki na drogę (plus ok. 
50 PLN na obiad przed granicą polsko-niemiecką oraz śniadanie w drodze powrotnej),  małą poduszkę,  aparat fotograficzny. 

 
Dodatkowe informacje 

DODATKOWE INFORMACJE 
 dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny imprezy (deklarowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu 

rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki) 
 osoba przewlekle chora powinna wykupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych – dopłata 115 PLN (deklarowane najpóźniej tydzień 

przed wyjazdem) 

 gwarancja niezmiennej ceny bez względu na koszt paliwa i kursy walut – dopłata 80 PLN (deklarowane w dniu zawarcia umowy) 

 dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty 

 prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości (do 15 kg), bagażu głównego oraz jednej sztuki bagażu podręcznego 

 telefon do kierownika obozu dostępny na 7 dni przed rozpoczęciem wyjazdu 
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Biuro Podróży „SKIPPER”  Poznań, ul. Św. Marcin 29/4  tel. 061 661-33-34,  tel./fax. 61 851-95-93 
 
 
 

http://www.skipper.poznan.pl/

