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FERIE Z ANGIELSKIM W WIELKIEJ BRYTANII  

LONDYN 18-26 lutego 2023 r.  9 DNI 
 15 godzin języka angielskiego w salach z native speaker’ami 

oraz aktywne zwiedzanie Londynu  
 

 HARRY POTTER WARNER BROS STUDIO lub MUSICAL  
Podczas ferii 2022 chcemy zaprosić Was do ‘zanurzania się’ w języku angielskim  

oraz kulturze Wysp Brytyjskich przy jednoczesnym odkrywaniu kosmopolitycznego  

i magicznego Londynu .  
Zobaczymy piękne miejsca, muzea i galerie tego niezwykle zagospodarowanego  

i tętniącego życiem miasta oraz… poznamy wiele ciekawych osób tu mieszkających  
Przygotowaliśmy dla Was 15 godzinny kurs języka angielskiego odbywający się w klasach 

i prowadzony przez wykwalifikowanych nauczycieli native speaker’ów. Po zajęciach 
przeniesiemy się już do miasta, aby aktywnie poznawać tę magiczną metropolię 

 i poszerzać już posiadaną i zdobywaną wiedzę   
W naturalnym dla języka angielskiego środowisku łatwiej uda się przełamać barierę 

mówienia i otworzyć na nowe językowe wyzwania  

Good luck  
1 DZIEŃ – 18.02.2023 r. sobota 
Zbiórka i wyjazd w godzinach porannych (czas zbiórki zostanie podany na tydzień przed wyjazdem). 
Przejazd przez Polskę. Ciepły posiłek przed granicą polsko-niemiecką (koszt ok.25 zł). Przejazd przez 
Niemcy, Holandię, Belgię, Francję. 
 
2 DZIEŃ – 19.02.2023 r. niedziela 
W godzinach porannych przeprawa do Dover. 

Przybycie do DOVER, powitanie przez białe wapienne klify Albionu  i XII wieczny zamek górujący nad 
miastem.  
Przejazd do GREENWICH – Królewski Park, przez który przebiega Południk Zero, i w którym znajduje 

się Obserwatorium Królewskie. Przepiękna panorama na Londyn  Muzeum Morskie, Dom Królowej, 
Uniwersytet Greenwich. Zadania językowo-kulturowe. Pierwsze spotkanie z niezwykłym, magicznym  

i tętniącym życiem miastem   

Spotkanie z rodzinami brytyjskimi – obiadokolacja i nocleg u rodzin brytyjskich lub w hostelu. 
 
3 DZIEŃ – 20.02.2023 r. poniedziałek 
Śniadanie, zbiórka. 
Przejazd/przejście na zajęcia. 3 godziny zajęć językowo-kulturowych w salach, w grupach, prowadzonych 
przez wykwalifikowanych native speakerów. 
Lunch time (suchy prowiant otrzymany od rodzin). 
LONDYN: przejazd do the City of Westminster – widok na “centrum władzy” przy Gmachach 
Parlamentu, Opactwie Westminsterskim – Westminster Abbey, Park Św. Jakuba, Trafalgar & Leicester 
Square. 

Panorama Londynu z London Eye i wysokości 137 m - zadania i zajęcia językowe  

Obiadokolacja i nocleg . 
 
4 DZIEŃ – 21.02.2023 r. wtorek   
Śniadanie, zbiórka. 
Przejazd/przejście na zajęcia. 3 godziny zajęć językowo-kulturowych w salach, w grupach, prowadzonych 
przez wykwalifikowanych native speakerów. 
Lunch time (suchy prowiant otrzymany od rodzin). 
LONDYN/WATFORD: przejazd do Harry Potter Warner Bros i zwiedzanie studia filmowego, w którym 
wyprodukowano filmy o Harrym Potterze – zadania językowe  
 

LUB wyjście na MUSICAL  

Obiadokolacja i nocleg  
 
5 DZIEŃ – 22.02.2023 r. środa  
Śniadanie, zbiórka. 
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Przejazd/przejście na zajęcia. 3 godziny zajęć językowo-kulturowych w salach, w grupach, 
prowadzonych przez wykwalifikowanych native speakerów. 
Lunch time (suchy prowiant otrzymany od rodzin). 
Przejazd do Londynu. 
LONDYN: przejazd do Gabinet Figur Woskowych Madame Tussaud’s – zadania językowe. Historia 
Sherlocka Holmesa i jego siedziba przy Baker Street 221 B. Czas na zakup pamiątek i przejazd do Charlton 
na zakupy. 

Obiadokolacja i nocleg  . 
 
6 DZIEŃ – 23.02.2023 r. czwartek 
Śniadanie, zbiórka. 
Przejazd/przejście na zajęcia. 3 godziny zajęć językowo-kulturowych w salach, w grupach, prowadzonych 
przez wykwalifikowanych native speakerów. 
Lunch time (suchy prowiant otrzymany od rodzin). 
LONDYN: przejazd do dzielnicy South Kensington i Hyde Park,  Pomnika Księcia Alberta i  Royal Albert 

Hall. Zwiedzanie: Muzeum Historii Naturalnej – spotkanie z dinozaurami , Muzeum Victorii i Alberta – 
‘Na dworze Tudowrów’ -  zadania kulturowo-językowe. Przejazd obok Harrodsa – eleganckiego domu 
towarowego. 

Obiadokolacja i nocleg  . 
 
7 DZIEŃ – 24.02.2023 r. piątek  
Śniadanie, zbiórka. 
Przejazd/przejście na zajęcia. 3 godziny zajęć językowo-kulturowych w salach, w grupach, prowadzonych 
przez wykwalifikowanych native speakerów. 
Lunch time (suchy prowiant otrzymany od rodzin). 
LONDYN: spacer: Trafalgar Leicester Square, Soho, Chinatown, Covent Garden – zwiedzanie London 

Transport Museum – zadania językowe. Pamiątki  

Obiadokolacja i nocleg  
 
8 DZIEŃ – 25.02.2023 r. sobota 

Śniadanie, zbiórka. Rejs statkiem po Tamizie  
‘Sztuka współczesna czy nowoczesna?’ – spotkanie ze sztuką w Tate Modern –  zadania językowe lub 
Museum of London – zadania językowe. Panorama na Londyn i Tamizę. Millennium Foot Bridge – Most 

Harry’ego Potter’a  lub Galeria Narodowa- zadania językowe. 

Ciepły lunch przed wyjazdem - wręczenie certyfikatów i nagród  

Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przeprawa promowa/tunelem na kontynent  . 
 
9 DZIEŃ – 26.02.2023 r. niedziela 
Przejazd przez Polskę. W Polsce ciepłe śniadanie (koszt ok 20 zł). 

Powrót do domów w godzinach popołudniowych/wieczornych/nocnych w zależności od miejscowości  
 
Poszczególne punkty programu mogą ulec zmianie lub przesunięciu. 
 
Koszt wyjazdu:  3300,00 PLN  +  240,00  GBP (koszty realizacji programu, płatne na miejscu w Wielkiej 
Brytanii) 
W cenę wyjazdu wliczone są: 
- przejazd komfortowym autokarem, 
- przeprawa promowa/Eurotunel 
- ubezpieczenie rozszerzone w TU EUROPA S.A.  
- 6 noclegów u rodzin brytyjskich lub w hostelu 
- 6 obiadokolacji, 6 suchych prowiantów, 6 śniadań u rodzin brytyjskich 
- opieka pilota-przewodnika oraz profesjonalnej i serdecznej kadry nauczycielskiej, 
- 15 godzin języka angielskiego w klasach (program mający na celu uaktywnienie umiejętności mówienia  
i rozumienia języka angielskiego), w podziale na grupy oraz zadania językowe i zajęcia 
kulturowo-językowe podczas zwiedzania, przygotowane przez lingwistów specjalnie dla dzieci 
uczestniczących w wyjeździe, 
- nauczycieli - native speakerów prowadzących zajęcia językowe w klasach, 
- materiały językowe, 

- przewodnicy, przewodniki audio, wszystkie wstępy, przejazdy, rejsy  
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