
                                              

WARSZTATY JĘZYKOWE w LONDYNIE 

                       28.05 – 03. 06. 2015 
Wyjazd daje możliwość poznania wielkiej metropolii jaką 

jest Londyn. Ze względu na zakwaterowanie u rodzin 

brytyjskich, uczestnicy mają żywy i bezpośredni kontakt z 

językiem. Jest to doskonała okazja wypróbowania swoich 

umiejętności, a także mobilizacja do dalszej nauki dzięki 

praktycznym ćwiczeniom języka w naturalnych, codziennych 

sytuacjach oraz zakwaterowaniu u rodzin brytyjskich. 
 

                      Cena: do 2000zł + £100     (wstępy, przejazdy) 

                                    Kierownik warsztatów: Ewa Kiewisz                                     
 

Cena zawiera: 

- przejazd komfortowym autokarem na lotnisko 

  w Modlinie i z lotniska do Olsztyna 

- bilety lotnicze w obie strony 

- autokar w Londynie z i na lotnisko 

- zakwaterowanie: 6 noclegów w Londynie 

- wyżywienie: 6 śniadań, 6 x packed lunch, 

  6 obiadokolacji 

- opiekę pilota 

- przewodnik w Londynie 

- ubezpieczenie NNW i KL Signal Iduna 

- koszt wstępów do muzeów i biletów komunikacyjnych 

 

CO ZOBACZYMY, m.in.: 
Dzielnica Westminster- Houses of Parliament, White Hall, Downing Street, St.James Park, 

Buckingham Palace( zmiana warty), Piccadilly Circus, China Town, Leicester Square, Covent 

Garden,Trafalgar Square, Hyde Park, Galeria Narodowa, Opactwo Westmisterskie, Spacer  po 

City i Bankside. Wizyta w Galerii Tate Modern, rejs statkiem po Tamizie , Tower, Tower Bridge, 

Katedra św. Pawła, wejście do Parlamentu Brytyjski, dzielnica Notting Hill z Portobello Road, 

Camden Town, zwiedzanie Brytyjskiego  Muzeum, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s, 

Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Techniki, Dom Towarowy Harrods,  zakupy na 

najsłynniejszej ulicy handlowej Oxford Street, zwiedzanie Greenwich  z południkiem zerowym, 

zwiedzanie teatru szekspirowskiego Globe 

 

Czego doświadczymy, czego spróbujemy, co odkryjemy: 

podniebnego lotu, ruchu prawostronnego, podróżowania metrem, wielokulturowości, 

angielskiego humoru, korzystania z oddzielnych kranów z zimną i gorącą wodą, kuchni z 

wszystkich zakątków świata, smaku herbaty z mlekiem i chipsów z octem, bogactwa i 

różnorodności muzeów i galerii, radości z wyprzedaży na Oxford Street, wypoczynku na 

trawie w Hyde Parku, zachwytu z powodu narodzin księżniczki Charlotty Elizabeth Diany i 

wielu innych;). 

 


