AGABA EDU-TUR
Aktywna Szkoła Języka Angielskiego
WYJAZD EDUKACYJNY DO SZKOCJI
TERMIN 27.09 – 4.10.2018r.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poznać piękną zarówno pod
względem krajobrazów jak i historii Szkocję. Podczas naszej podróży
zobaczymy ten wyjątkowy kraj i będziemy go odkrywać poprzez kontakt z
różnymi ciekawymi ludźmi  Zamieszkamy w szkockich domach, by
przyjrzeć się Szkotom z bliska  Odwiedzimy zamki i pałace, muzea i
galerie oraz… przeżyjemy niezapomniane chwile obserwując bajeczną,
magiczną wręcz przyrodę Szkocji. Góry odbijające się w jeziorach, parki i
ogrody tworzą niesamowite otoczenie, w którym można czuć się
wspaniale Poznamy także dwa najstarsze anglojęzyczne ośrodki
uniwersyteckie OXBRIDGE 
Wszystkiemu, oczywiście , będzie towarzyszyć język angielski, którego
dźwięk, brzmienie może nas tutaj nieco zaskoczyć 
 Zapraszamy na wspaniałą przygodę 
DZIEŃ 1
Zbiórka przed szkołą ok. 11:00 (doprecyzowanie czasu zbiórki nastąpi tydzień przed wyjazdem).
Przejazd przez Polskę. Obiad przed granicą niemiecką (koszt ok. 25pln). Przejazd przez Europę:
Niemcy, Holandia, Belgia, Francja.
DZIEŃ 2
Przeprawa przez Kanał La Manche (English Channel ) i przejazd do Oxfordu.
Oxford – najstarszy anglojęzyczny uniwersytet, wejście do Ashmolean Museum (zadania
językowo-kulturowe), spacer po mieście: Broad Street, Trinity College, Sheldonian Theatre, St
Mary’s Church, Christ Church. Wejście do jednego z kolegiów (w miarę możliwości). Ciepły
lunch.
Kolacja i nocleg w schronisku w Oxfordzie.
DZIEŃ 3 Ciepłe śniadanie, obiadokolacja u rodzin szkockich.
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Stirling – zwanego „Wrotami Szkocji”. Zwiedzanie
zamku w Stirling i poznanie legendy Williama Wallace’a (zadania językowo-kulturowe +
audioguide’y lub przewodnik). Fantastycznej panorama doliny i widok na pomnik Williama
Wallace’a.
Kolacja i nocleg w Stirling. Zakwaterowanie u rodzin.
DZIEŃ 4
Po śniadaniu zwiedzanie Edynburga: spacer obok pomnika Sir Waltera Scotta, Royal Mile,
Zamek Edynburski - zwiedzanie (audio przewodnik lub przewodnik/zadania językowokulturowe ), Zwiedzanie szkockiej rezydencji Królowej Elżbiety II - Holyrood Palace lub Camera
Obscura. Muzeum Szkocji - zwiedzanie (zadania językowo-kulturowe). Lunch otrzymany od
rodzin.
Kolacja i nocleg w Stirling. Zakwaterowanie u rodzin.
DZIEŃ 5
Po śniadaniu przejazd do Glasgow i spacer przez George Square, zwiedzanie Muzeum i Galerii
Sztuki Kelvingrove – niezwykłe miejsce gromadzące różnorodne eksponaty: rzeźby, obrazy, stroje
z różnych epok, wynalazki słynnych Szkotów. Panorama miasta i George Square. Przejazd nad
Loch Lomond i rejs ( komentarz w języku angielskim i zadania językowo-kulturowe ) w
malowniczej scenerii jeziora o przejrzystej wodzie i przeglądających się w niej szczytach
górskich. Lunch otrzymany od rodzin.
Kolacja i nocleg w Stirling. Zakwaterowanie u rodzin.
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DZIEŃ 6
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Yorku. Spacer po Starym Yorku i przeniesienie się w
czasie  – najdłuższa średniowieczna uliczka The Shambles, zwiedzanie Jorvik Viking Centre –
przejazd w kapsule czasu do ery Wikingów  (audio przewodnik + zadania językowokulturowe). Ciepły posiłek w restauracji oraz lunch otrzymany od rodzin.
Przejazd do Cambridge. Nocleg w schronisku.
DZIEŃ 7
Po śniadaniu i wykwaterowaniu spacer po Cambridge: Emanuel College, St John’s College,
King’s College. Trinity College, Senate House (zadania językowo-kulturowe) i (w miarę
możliwości) wejście do jednego kolegiów.
Ciepły lunch przed wyjazdem.
Wyjazd w godzinach popołudniowych. Przeprawa Eurotunelem i przejazd przez Europę do
Polski.
DZIEŃ 8
Przyjazd do Polski. Możliwość zjedzenia śniadania ( koszt ok. 20 PLN). Przejazd do Warszawy.
Przyjazd przed szkołę w godzinach popołudniowych.
Poszczególne punkty programu mogą ulec zmianie lub przesunięciu.

Termin wyjazdu edukacyjnego: 27.09 – 4.10. 2018r.
Koszt wyjazdu edukacyjnego: 2510pln + 100 GBP.
Dla grupy 42 uczestników plus 3 opiekunów.
Cena obejmuje:
1. Przejazd autokarem
2. Przeprawę promową/Eorotunelem do/z Dover
3. 5 noclegów: 2 w hostelach (Oxford i Cambridge) oraz 3 u rodzin
szkockich w Stirling
4. 5 śniadań ( w dniu 3 i 7 ciepły Engish Breakfast: jajecznica, bekon,
kiełbaski, pomidory pieczone, fasolka, płatki z mlekiem, jogurt, tosty z
dżemem; w dniach 4,5,6 śniadania u rodzin szkockich: płatki z mlekiem,
tosty z dżemem, kawa, herbata)
5. 5 kolacji + (w dniu szóstym zapraszamy na ciepły lunch zamiast kolacji)
6. 5 lunchy (3 suche prowianty w dniach 4-6 plus dwa lunche w dniach 3 i 7)
7. Wszystkie wstępy
8. Przejazdy, rejsy
9. Przewodników lokalnych, audio przewodniki
10. Materiały i zadania w języku angielskim (zadania językowo-kulturowe do
wykonania podczas zwiedzania), zajęcia językowe prowadzone przez native
speakerów, przewodników
11. Opiekę pilota-przewodnika
Harmonogram wpłat:
I rata – 500,00 PLN do 15 marca 2018 r.
II rata – 1000,00 PLN do 15 maja 2018 r.
III rata – 500,00 PLN do 15 czerwca 2018 r.
IV rata – 510,00 PLN do 31 sierpnia 2018 r.
Kod wyjazdu/tytuł wpłaty: ‘Szkocja8’ plus imię i nazwisko dziecka
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