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JĘZYKOWY WYJAZD EDUKACYJNY  DO WIELKIEJ BRYTANII 

 LONDYN/HAMPTON COURT/WINDSOR/MUSICAL  
Termin wyjazdu edukacyjnego 15-21.10.2022 r. 7 dni 

Podczas naszego pobytu na Wyspach zobaczymy niezwykłe, pełne ciekawej  
architektury miejsca, poznamy wyjątkowych ludzi i będziemy  

mogli pogłębiać swoją wiedzę językowo-kulturową  

Zwiedzimy ogromny, pełen różnorodności, magiczny Londyn , w którym 
zobaczymy interaktywne muzea i galerie, pałace i ogrody a wśród nich 

przepiękną rezydencję Hampton Court. 

  Ponadto przeniesiemy się do Królewskiego Windsoru, gdzie udamy się 
na spacer po tym niezwykłym mieście, nad którym góruje największy 

zamieszkały zamek świata   
Podczas wizyty w Cambridge poznamy także zasady studiowania w 

Oxbridge i znane postaci, które ukończyły tę słynna uczelnię. 
Wszystkim atrakcjom będzie towarzyszyć język angielski,  spotkania z 

interesującymi ludźmi - native speaker’ami  W tym naturalnym, dla języka 
angielskiego, środowisku łatwiej przełamiemy bariery mówienia i 

rozumienia, a kontakt z ciekawymi ludźmi 

 i pełnymi interesujących historii miejscami poszerzy nasze horyzonty  

 Zapraszamy serdecznie  
 

1 DZIEŃ  
Zbiórka ok. godz. 10:00 (dokładny czas zostanie podany tydzień przed wyjazdem). 
Przejazd przez Europę. Ciepły posiłek przed granicą polsko-niemiecką (koszt ok. 25 
PLN). 
2 DZIEŃ DOVER/LONDYN 
W godzinach porannych przeprawa promowa/Eurotunelem * na Wyspy.  
Przejazd do LONDYNU i zwiedzanie. Przemieszczamy się korzystając ze środków 
komunikacji miejskiej, co daje nam wspaniałą okazję, aby poznać m.in.: kolejkę DLR, 
doubledecker’y, najstarsze metro czy pociągi londyńskie. 
The City of Westminster – przejazd i spacer przez w stronę National Gallery – zadania 
językowe. Spacer na Piccadilly Circus, Leicester Square, Soho – M&Msy i degustacja 

ciasteczek szczęścia  Covent Garden i zwiedzanie Muzeum Transportu Londynu – 
zadania językowe i możliwość ‘aktywnego oglądania’ starszych i nowszych pojazdów 

londyńskich   
Przyjazd do rodzin, kolacja, nocleg. 
3 DZIEŃ LONDYN 
Śniadanie u rodzin. Suchy prowiant na lunch przygotowany przez rodziny.  
Przejazd przez The City of  Westminster. Gmachy Parlamentu, Opactwo Westminster,  
Św. Jakuba, Pałac Buckingham.  
Przejazd do Madame Tussaud’s i zwiedzanie Gabinetu Figur Woskowych – zadania 

językowe. Baker Street i Sherlock Holmes  

Przejazd na West End i wyjście na musical  
Kolacja i nocleg u rodzin. 
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4 DZIEŃ WINDSOR/HAMPTON COURT 
Śniadanie u rodzin. Suchy prowiant na lunch przygotowany przez rodziny.  
Przejazd do Windsoru – spacer po mieście z widokiem na zamek. 
Przejazd do Hampton Court – zwiedzanie rezydencji króla Henryka VIII oraz parku i 
ogrodów – zadania językowe.  
Przyjazd do rodzin, kolacja, nocleg. 
5 DZIEŃ CAMBRIDGE 
Śniadanie u rodzin. Suchy prowiant na lunch przygotowany przez rodziny. 
Przejazd do Cambridge – poznanie miasta, zasad studiowania w Oxbridge (OXford i 
CamBRIDGE) oraz znanych postaci, które rozsławiły tę uczelnię. Spacer przez King’s 
Parade, obok Queens College, King’s College, Trinity College, Senate House - miejsce 

rozdania dyplomów. Punting na rzece Cam  
Przyjazd do rodzin, kolacja, nocleg. 
6 DZIEŃ  
Śniadanie u rodzin. Suchy prowiant na lunch przygotowany przez rodziny. 

Rejs statkiem po Tamizie  z widokiem na cały Londyn  od Tamy, poprzez Arenę O2, 
zespół pałacowy w Greenwich, Tower Bridge, Tower of London, The Globe, Tate 
Modern i mosty Londynu, aż do London Eye – panorama Londynu z wysokości 135 m. -  
zadania językowe. Przejazd do Woolwich Arsenal.  
Ciepły lunch przed wyjazdem. 
Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Przeprawa promowa/Eurotunel*. 
Przejazd nocny przez Europę.  
7 DZIEŃ 
Śniadanie za granicą niemiecko-polską (koszt ok. 20 PLN). Przejazd przez Polskę. 
Powrót przed Szkołę w godzinach popołudniowych. 
 
Poszczególne punkty programu mogą ulec zmianie lub przesunięciu. 
Wyjazd przygotowany jest dla min. 44 uczestników + 3 opiekunów. 
 

Termin wyjazdu edukacyjnego: 15-21.10.2022 r.  
Koszt wyjazdu: 1920,00 PLN ( w tym 10,00 PLN na obowiązkowy Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny + 10 PLN na Fundusz Pomocowy) + 200,00 GBP koszty realizacji 
programu dla osób urodzonych w 2007 r. i młodszych 
*prom lub Eurotunel - w zależności od dostępności 
W cenę wyjazdu wliczone są: 
- przejazd komfortowym autokarem, 
- przeprawa promowa/Eurotunelem* 
- rozszerzone ubezpieczenie KL i NNW w TU EUROPA S.A. 
- 4 noclegi w rodzinach brytyjskich 
- 4 obiadokolacje, 4 packed lunch’e, 4 śniadania, 
- ciepły lunch przed wyjazdem z Londynu, 
- opieka pilota-przewodnika na Wyspach, 
- wszystkie wstępy, przejazdy, rejsy, wyjście do teatru, zajęcia, 
- wszystkie zajęcia językowo-kulturowe i zadania językowe, materiały językowe, 
przewodnicy, przewodniki audio. 
 
Zaliczka przy zgłoszeniu, w kwocie 920 zł. Prosimy o wpłatę na koto BANK PEKAO S.A.  

67 1950 0001 2006 0009 7594 0001 tytuł wpłaty WE9EP + imię i nazwisko Uczestnika 

Prosimy o dostarczenie potwierdzenia wpłaty do wskazanego Nauczyciela. 
II rata do dnia 31 sierpnia 2022 r. – wpłata w kwocie 1000 zł – procedura j.w. 


