AGABA EDU-TUR
Aktywna Szkoła Języka Angielskiego
WYJAZD EDUKACYJNY DO WIELKIEJ BRYTANII: LONDYN, OXBRIDGE, BRIGHTON
 MUSICAL 
5-11 października 2019 r.
Podczas wyjazdu do Wielkiej Brytanii zobaczycie Cambridge miasto, które jest siedzibą jednego
z najstarszych uniwersytetów anglojęzycznych. Miejsce o niezwykłej historii, ciekawej formie
nauki i magicznych zakątkach W trakcie zwiedzanie będziecie mogli poznać zasady
studiowania w Oxbridge (Oxford i Cambridge) i dowiedzieć się jak rozwijały się obydwa
uniwersytety i kto może w nich studiować  Poznacie historię i ciekawostki związane z
Cambridge, wyjątkowymi miejscami oraz znanymi postaciami, które tu studiowały bądź
wykładały 
Dodatkową atrakcją będzie wizyta w nadmorskim kurorcie Brighton i przechadzka po molo,
które ‘wchodzi’ w morze na odległość 524 metrów  A może spodoba Wam się spacer szklanym
tunelem w akwarium lub przeniesienie się w bajeczny świat wschodu podczas wizyty w
Pawilonie Królewskim?  Londyńskie spotkanie z London Eye i widok na misto z wysokości
ponad 130 metrów, a także wizyta w Szekspirowskim Teatrze The Globe dopełnią wizyty w tej
magicznej stolicy Wielkiej Brytanii 
A wszystkiemu będzie towarzyszyć język angielski, zadania językowe, spotkania z ciekawymi
ludźmi i wiele pobudzających wyobraźnię rozmów oraz kontaktów 
W naturalnym dla języka angielskiego środowisku łatwiej uda Wam się przełamać barierę
mówienia i otworzyć na nowe wyzwania językowe 
Good luck 
1 DZIEŃ
Zbiórka przed szkołą ok. godziny 10:00 (dokładna godzina oraz miejsce zbiórki zostaną podane
miesiąc przed wyjazdem).
Przejazd przez Polskę (możliwość zjedzenia ciepłego posiłku przed granicą polsko-niemiecką;
koszt ok. 20pln). Przejazd przez Niemcy, Holandię, Belgię, Francję.
2 DZIEŃ DOVER/LONDYN
W godzinach porannych przeprawa do Dover. Przybycie do Dover, powitanie przez białe wapienne
klify Albionu  i XII wieczny zamek górujący nad miastem. Przejazd do Londynu.
Londyn – the City of Westminster zwane potocznie „centrum władzy”  Spacer obok: Gmachów
Parlamentu, Opactwa Westminster w stronę Pałacu Buckingham. Park Św. Jakuba. Plac Trafalgar
oraz Leicester Square – skwer tętniący życiem, pełen artystów prezentujących sztukę uliczną.
Chińskie i orientalne klimaty Soho i Chinatown  degustacja ciasteczek szczęścia 
zadania językowe i… M&M’s najewiększy w Europie sklep z czekoladkami 
Panorama miasta z wysokości 135 m i London Eye  - zadania językowe.
Przejazd do miejsca zakwaterowania. Spotkanie z rodziną brytyjską.
Kolacja. Nocleg.
3 DZIEŃ BRIGHTON
Śniadanie u rodzin.
Przejazd do nadmorskiej miejscowości Brighton. Spacer po liczącym 524m 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
 Shopping time .
Przejazd do rodzin. Kolacja. Nocleg
4 DZIEŃ LONDYN
Śniadanie u rodzin.
Przejazd do centrum Londynu  Zwiedzanie Gabinetu Figur Woskowych – zadania językowe i spotkanie
ze znanymi postaciami scen artystycznych, politycznych, sportowych. Baker Street i miejsca związane z
Sherlock’iem Holmes’em. Spacer do Parku Regenta – jednego z najpiękniejszych ogrodów Londynu 
 Wyjście do teatru na musical 

Przejazd do rodzin. Kolacja. Nocleg
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5 DZIEŃ CAMBRIDGE/GREENWICH
Śniadanie u rodzin.
Zwiedzanie the Royal Borough of Greenwich – królewskiej dzielnicy Greenwich i panorama
Londynu ze wzgórza, przez które przebiega południk zero  Możliwość zobaczenia
interaktywnych wystaw dotyczących naszego systemu planetarnego. Zadania językowe Spacer
przez park w stronę obiektów pałacowych – zadania językowe i zajęcia kulturowe.
Przejazd do Cambridge. Poznanie historii miasta oraz relacji między Cambridge i Oxfordem 
Wprowadzenie do systemu edukacyjnego Wielkiej Brytanii i zasad studiowania w tym kraju Zajęcia
kulturowo-językowe. Spacer po mieście ulicą Silver Street, widok Mostu Matematycznego, obok
Queens College, King’s College, Senate House gdzie wręczane są dyplomy ukończenia uczelni,
Trinity College, St John’s College. Poznanie ważnych postaci: naukowców, noblistów i słynnych
mieszkańców Cambridge - zadania językowe. W miarę możliwości zwiedzanie jednego z college’y.
Punting po rzece Cam 
Przejazd do rodzin. Kolacja. Nocleg
6 DZIEŃ LONDYN
Śniadanie u rodzin.
Rejs po Tamizie do the City of London – The Globe Teatr Szekspirowski – zwiedzanie z
przewodnikiem anglojęzycznym. Millennium Foot Bridge – Most Harry’ego Pottera ,
południowy brzeg Tamizy. Ciepły lunch przed wyjazdem. Wyjazd do Polski ok. godziny 15tej.
Przeprawa z Dover.
7 DZIEŃ
Przejazd przez Polskę, możliwość zjedzenia śniadania po polskiej stronie (koszt ok. 17pln).
Przyjazd do Warszawy ok. godziny 17tej.
Poszczególne punkty programu mogą ulec zmianie lub przesunięciu.
Wyjazd przygotowany dla 42 Uczestników + 3 Opiekunów
Termin wyjazdu: 5-11.10.19 r.
Koszt wyjazdu: 1590,00 PLN
Koszty funtowe: 150 gbp dla osób urodzonych w 2004r i młodszych
165 gbp dla osób urodzonych w 2003r. i starszych
Świadczenia zawarte w cenie:

- rozszerzone ubezpieczenie (KL 30 000 EURO, NNW 5 000 EURO) wykupione w TU
EUROPA S.A.
- przejazd komfortowym autokarem,
- zakwaterowanie u rodzin brytyjskich ( pierwsza stacja IV strefy): 4 noclegi,
- wyżywienie: 4 obiadokolacje ( ciepły jednodaniowy posiłek, kawa, herbata), 4 śniadania
(płatki z mlekiem, tosty z dżemem, kawa, herbata), 4 suche prowianty (dwie kanapki,
batonik, woda, owoc, chipsy),
- zadania językowe przygotowane dla Państwa grupy i dostosowane do zwiedzanych
miejsc,
- zajęcia językowo-kulturowe prowadzone w języku angielskim,
- audioprzewodniki,
- wszystkie wstępy, przejazdy, rejsy,
- ciepły lunch przed wyjazdem z Londynu,
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