
WARSZTATY JĘZYKOWE

 TA0 

LONDYN

 Termin wyjazdu: 
13-17.05.2019 



/ NORTH HAMPSHIRE 

GODZINA ZBIÓRKI

MIEJSCE ZBIÓRKI

BAGAŻ

Zostanie podana tydzień przed wyjazdem, na życzenie kontrola policji 30 min 
przed zbiórką.

Szkoła

prosimy o zabranie 1 średniej wielkości bagażu głównego 
(zalecamy wymiar 65 x40 x 25 cm).
rodziny odbierają uczestników z miejsca zbiórki swoimi samochodami, więc 
zbyt duże bagaże mogą spowodować, że potrzebne będą 2 kursy, a to wydłuży 
czas zakwaterowania oraz opóźni godzinę ciepłej kolacji i odpoczynku.
może się zdarzyć, że pokój będzie się znajdował na piętrze – dobrze, żeby 
walizka nie była zbyt ciężka, aby każdy uczestnik swobodnie mógł ją wnieść 
po schodach i znieść na dół w dniu wyjazdu.



ŚWIADCZENIA

TA0

przejazd komfortowym autokarem,
przeprawa promowa,
zakwaterowanie: 3 noclegi w Londynie,
wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed 
lunch, 3 obiadokolacje,
zeszyt ćwiczeń,
opieka pilota
ubezpieczenia: NNW, KL bagaż AXA

P R Z Y K Ł A D O W Y  A U T O K A R  



UBEZPIECZENIA

Uczestnicy są ubezpieczeni w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 
   NWW Europa i Kraje Basenu Morza Śródziemnego: 
 
   NWI - do 2000 EUR, NWS - do 1000 EUR 
(świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i na wypadek śmierci) 
 
   Koszty leczenia - 10 000 EUR 
   Bagaż podróżny - 200 EUR 
 
Ubezpieczenia dodatkowe: 
Ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
ok. 15zł/dzień - ubezpieczenie dla osób przewlekle chorych (zalecane) 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji*, płatne-  3 dni roboczych od podpisania umowy: 
- 3% całkowitej ceny imprezy) – wariant KR, 
- 9% (całkowitej ceny imprezy) - wariant dla osób chorych przewlekle). 
 
* w uzasadnionych przypadkach ubezpieczenie umożliwia bezkosztowną rezygnację 
z imprezy lub zmniejszenie kosztów rezygnacji (decyzja leży po stronie - AXA) 
w przypadku gdy uczeń nie może wyjechać z różnych powodów min: nagłej choroby, 
nieszczęśliwego wypadku, śmierci bliskiej osoby etc.



CENA  

TA0 

osoby urodzone po 2003, 80 GBP,
osoby urodzone w 2003 i wcześniej - 105 GBP.

Grupa 50-51 uczestników + 4 nauczycieli: 1170 PLN 

DOPŁATY

 20 PLN dla grupy 46 - 49 uczestników + 4 nauczycieli,
40 PLN dla grupy 43 - 45 uczestników + 4 nauczycieli,
60 PLN dla grupy 39 -42 uczestników+ 3 nauczycieli,
100 PLN + 120 GBP koszty wstępów dla uczestników powyżej 19 roku życia,
dieta bezlaktozowa, bezglutenowa, wegańska - 50 PLN 



ZAKWATEROWANIE

rodziny goszczące, to rodziny klasy średniej, zróżnicowane kulturowo i etnicznie,
zakwaterowanie u rodzin stwarza okazję do poznania zwyczajów panujących w Anglii oraz 
sprzyja przełamaniu bariery mówienia,
rodziny są sprawdzone i starannie dobierane przez naszego partnera w Wielkiej Brytanii,
rodzina goszcząca oraz uczniowie dzielą wspólną przestrzeń, dlatego też każda ze stron 
powinna starać się być wyrozumiała i tolerancyjna,
uczestnicy zakwaterowani są w pokojach 2-4 osobowych (możliwe łóżko piętrowe),  na 
obrzeżach Londynu (z tego względu nie przewidujemy żadnych wyjść wieczornych, 
szczególnie indywidualnych).

TA0



ZAKWATEROWANIE

PRZYKŁADOWE POKOJE U
RODZIN GOSZCZĄCYCH



WYŻYWIENIE - RODZINY GOSZCZĄCE

W miejscu zakwaterowania uczestnicy 
otrzymują następujące posiłki: 
- śniadania: płatki na mleku, tosty 
z dżemem, sok, herbata, 
- obiadokolacje: jednodaniowy ciepły 
posiłek, herbata, 
+ lunch (2 kanapki, owoc, batonik, chipsy, 
napój, (suchy prowiant).





  ważny paszport lub dowód osobisty,
  osoby urodzone po 2003, 80 GBP, 
  osoby urodzone w 2003 i wcześniej - 105 GBP. 

  kieszonkowe - sugerujemy ok. 10 GBP na dzień,
  zapas leków jeśli uczestnik przyjmuje je na stałe,
 ciepły sweter, kurtkę przeciwdeszczową, wygodne buty,
  ręcznik i kosmetyki,
  adapter do kontaktów,
  suchy prowiant na drogę,
  aparat fotograficzny 
 
  a przede wszystkim dobry humor! :)

CO NALEŻY ZABRAĆ?

CO SPAKOWAĆ NA WYJAZD?



UL. HEWELIUSZA 11 (VIIIP., LOK. 807) 
80-890 GDAŃSK 

TEL. +48 (58) 783 23 10 
FAX: +48 (58) 783 23 60 

EMAIL: GDANSK@ATAS.PL

W razie pytań zapraszamy do kontaktu


