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EDUANG23 1-9 LIPCA 2023 r. 9 DNI  
WAKACJE Z ANGIELSKIM W ANGLII:  

LONDYN, GREENWICH, CAMBRIDGE, BRIGHTON, LEEDS CASTLE,  
CANTERBURY, WINDSOR, MUSICAL LUB HARRY POTTER STUDIO 

Podczas wyjazdu do Wielkiej Brytanii poznamy piękną, zieloną i pełną tradycji Anglię. 
Przeniesiemy się do ‘najbardziej uroczego’ zamku Leeds oraz największego na świecie 

zamieszkałego zamku w Windsorze, gdzie w kaplicy Św. Jerzego spoczywają władcy Anglii, a 
wśród nich Królowa Elżbieta II.  

Będziemy spacerować po pełnych uroku średniowiecznych uliczkach Canterbury. Poznamy drugi 
najstarszy uniwersytet anglojęzyczny w Cambridge 

 oraz zasady studiowania w Oxbridge 

Dodatkową atrakcją będzie wizyta w nadmorskim kurorcie Brighton i spacer po molo  które 

‘wchodzi’ w morze na odległość 524 metrów   
Może spodoba nam się spacer szklanym tunelem w akwarium lub  bajeczny świat wschodu w 

Pawilonie Królewskim?  
Poczujemy też atmosferę magicznego Londynu: odwiedzimy Greenwich, obejrzymy jeden ze 

słynnych musicali na West Endzie lub przeniesiemy się w świat magii  
Harry’ego Potter’a w Warner Bros.  

A wszystkiemu będzie towarzyszyć język angielski, aktywne zwiedzanie w formie ‘project in 
English’ i ‘treasure hunt’, zadania językowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi i wiele 

pobudzających wyobraźnię rozmów oraz kontaktów   
W naturalnym dla języka angielskiego środowisku łatwiej uda nam się przełamać barierę 

mówienia i otworzyć na nowe wyzwania językowe  

Good luck  
1 DZIEŃ 
Zbiórka w zależności od miejsca wyjazdu. Godzina zostanie podana na tydzień przed wyjazdem. 
Przejazd przez Polskę i możliwość zjedzenia ciepłego posiłku przed granicą polsko-niemiecką  
(koszt ok. 30,00 zł). Przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię, Francję. 
2 DZIEŃ LONDYN 
W godzinach porannych przeprawa promem/Eurotunelem na Wyspę. 
Przejazd do Londynu i spacer po centrum miasta. Poznanie stolicy i poczucie atmosfery tego 
kosmopolitycznego miejsca: 

Trafalgar Square, Leicester Square, Soho, Chinatown – degustacja ciasteczek szczęścia , 
Covent Garden. 
Przejazd do miejsca zakwaterowania. Spotkanie z rodziną brytyjską. Kolacja. Nocleg. 
3 DZIEŃ GREENWICH&CAMBRIDGE 
Śniadanie w rodzinie. Lunch – suchy prowiant przygotowany przez rodzinę. 
Zwiedzanie the Royal Borough of Greenwich – królewskiej dzielnicy Greenwich i panorama 

Londynu ze wzgórza, przez które przebiega południk zero  Spacer przez park w stronę 
obiektów pałacowych. Muzeum Morskie, Cutty Sark – zadania językowe. Przejazd do 
CAMBRIDGE. Poznanie historii drugiego najstarszego anglojęzycznego uniwersytetu oraz zasad 
studiowania w OXBRIDGE (OXford i CamBRIDGE)– zadania językowo-kulturowe. Spacer po 
mieście: Parade Street, King’s College, Trinity College, Senate Hose – miejsce wręczania 
dyplomów, St John’s College, The Round Church, St Mary’s Church, The Eagle. Zwiedzanie 
jednego z 31 college’y (w miarę możliwości). Wprowadzenie do świata nauk ścisłych, poprzez 
przybliżenie postaci naukowców takich jak: Isaac Newton, Prof. Stephen Hawking, Alan Turing, 
Henry Cavendish ( Cavendish Laboratory),  James Clerk Maxwell, Joseph John Thomson... . 
Powrót do rodzin. Ciepła kolacja i nocleg.  
4 DZIEŃ LEEDS CASTLE&CANTERBURY 
Śniadanie w rodzinie. Lunch – suchy prowiant przygotowany przez rodzinę 
Przejazd do ZAMKU LEEDS. Poznanie historii zamku, określanego mianem ‘najbardziej 
uroczego zamku świata’, labirynt zieleni, ogrody i park – zadania językowe.  
Przejazd do Canterbury i spacer średniowiecznymi uliczkami w angielskim miasteczku, nad 
którym góruje Katedra, będąca siedzibą arcybiskupa Canterbury – zadania językowe.  
Powrót do rodzin. Ciepła kolacja i nocleg.  
5 DZIEŃ LONDYN 
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Śniadanie w rodzinie. Lunch – suchy prowiant przygotowany przez rodzinę 
Przejazd przez Londyn i panorama na miasto: The City of London, The City of Westminster, 
Gmachy Parlamentu, Parliament Square, Opactwo Westminster – miejsce koronacji monarchów 
brytyjskich. 
Zwiedzanie Muzeum Historii Naturalnej – zadania językowe. Przejazd obok Harrodsa – 
ekskluzywnego domu towarowego.  
Przejazd do Watford i zwiedzanie wytwórni Warner Bros., gdzie wyprodukowano serię filmów o 

Harrym Potterze – zadania językowe LUB Wyjście na MUSICAL na WEST ENDZIE  
Powrót do rodzin. Ciepła kolacja i nocleg.  
6 DZIEŃ BRIGHTON  
Śniadanie w rodzinie. Lunch – suchy prowiant przygotowany przez rodzinę 
Przejazd do nadmorskiej miejscowości Brighton. Spacer po liczącym 524 m molo. Zwiedzanie 
Akwarium i spacer szklanym tunelem – zadania językowe. Zwiedzanie Królewskiego Pawilonu – 
audioguide’y w języku angielskim i zadania językowe – niezwykły przykład architektury 

indosaraceńskiej w Europie  Stare uliczki – Lanes – i przeniesienie się w czasie w dawne 

klimaty  
Powrót do rodzin. Ciepła kolacja i nocleg.  
7 DZIEŃ WINDSOR&ETON 
Śniadanie w rodzinie. Lunch – suchy prowiant przygotowany przez rodzinę. 
Royal Windsor  - ‘weekendowa’ siedziba Królowej Elżbiety II, największy zamieszkały zamek 

świata, którego najstarsze elementy pochodzą z 1070 roku, z czasów Wilhelma Zdobywcy   -
zadania językowe. Spacer po niezwykle malowniczym miasteczku: urokliwe, średniowieczne 
uliczki Church i Market, odrestaurowany wiktoriański dworzec kolejowy z lokomotywą królewską 

 
Przejście do Eton i poznanie historii ETON COLLEGE szkoły założonej w 1440 r. przez 
Henryka VI. Kontynuacja edukacji miała się odbywać w King’s College w Cambridge. W Eton 
College uczyli się m.in. książęta William i Harry. 
Powrót do rodzin. Ciepła kolacja i nocleg.  
8 DZIEŃ 
Śniadanie w rodzinie. Lunch – suchy prowiant przygotowany przez rodzinę 
Przejazd do the City of London. Tate Modern  (Brytyjskie Muzeum Narodowe Międzynarodowej 

Sztuki Nowoczesnej) – zadania językowe. Millennium Foot Bridge – Most Harry’ego Pottera  
Ciepły lunch przed wyjazdem. Wyjazd do Polski ok. godziny 15tej. Przeprawa na kontynent. 
Przejazd przez Europę. 
9 DZIEŃ 
W godzinach porannych, w Polsce możliwość zjedzenia śniadania (koszt ok. 20,00 zł). 
Przyjazd do Warszawy ok. 17tej  
Poszczególne punkty programu mogą ulec zmianie lub przesunięciu. 
Termin wyjazdu: 1-9.07.2023 r.  
Koszt wyjazdu: 3270 PLN  +  240 GBP (koszty realizacji programu płatne w dniu przyjazdu na 
Wyspy) 
W cenę wyjazdu wliczone są: 
- przejazd komfortowym autokarem, 
- przeprawa promowa/Eurotunel 
- ubezpieczenie w TU EUROPA S.A. KL 30 000 EUR i NNW 5 000 EUR 
- 6 noclegów u rodzin brytyjskich 
- 6 obiadokolacji, 6 lunch’y, 6 śniadań u rodzin brytyjskich 
- ciepły posiłek przed wyjazdem z Anglii. 
- opieka pilota-przewodnika oraz profesjonalnej i serdecznej kadry nauczycielskiej, 
- nauczyciele - native speakerzy prowadzący zajęcia językowe, 
- materiały językowe, 

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

Harmonogram wpłat: I rata przy zapisie w kwocie 970 PLN,  
II rata w kwocie 2300 PLN płatna   do dnia 23 maja 2023 r.. na konto:  
Bank PKO S.A. 67 1950 0001 2006 0009 7594 0001 
Tytuł wpłaty: EDUANG23 + imię i nazwisko uczestnika  

 Zapraszamy 
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