
 
 

 

Kurs: General English,  
15 x 60 min/tydz. 
 
Wiek: 7–19 lat 
 
Termin: 7 nocy/8 dni w terminie  
wrzesień–grudzień 2022 (nd-nd) 
 
Zakwaterowanie: kampus  
 
Wyżywienie: FB (3 posiłki dziennie) 
 
Minimalna ilość uczestników: 15 
 
 
 
 
 
 
 
Cena za osobę: 
£ 690  
 
 
Cena obejmuje: 
• zajęcia językowe 
• materiały dydaktyczne 
• certyfikat ukończenia kursu 
• zakwaterowanie i wyżywienie 
• opłaty rejestracyjne 
• aktywności pozalekcyjne 
• wycieczki 
• pobyt 2 nauczycieli 
• transfery z lotnisk Luton lub 

Stansted 
 
 
Koszty dodatkowe: 
przelot, transfer, ubezpieczenie 
 
Koszty opcjonalne: 
dodatkowy opiekun, specjalna dieta  
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy do kontaktu 
Patrycja Dziędziel 
patrycja@project-travel.pl 
32 781 8456 / 531 237 405 
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WIELKA BRYTANIA 
 
 
General English Program obejmuje 15 lekcji tygodniowo poświęconych na naukę 
języka ogólnego w grupie zamkniętej (max. 18-osobowej). Kurs rozwija podstawowe 
umiejętności językowe, jak mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie. Szkoła główny 
nacisk kładzie jednak na komunikatywnym podejściu do nauki języka. Lekcje 
odbywają się od poniedziałku do piątku rano. 
 
Co wyróżnia szkołę? 
• 38 lat na rynku  
• Akredytacje najważniejszych instytucji międzynarodowych 
• Dobrze wyszkolona kadra native speakerów 
• Przyjazna atmosfera, międzynarodowe środowisko 
• Zajęcia i zakwaterowanie na terenie nowoczesnego budynku znajdującego się 
zaledwie 40 minut jazy od Londynu. 
 
Zakwaterowanie i wyżywienie Studenci zakwaterowani są w nowoczesnych 
pokojach 1-, 2-, 3- i wielosobowych z dzieloną łazienką na terenie odrestaurowanych 
boarding houses w Berkshire College. Na kampusie znajdują się także nowoczesne 
sale lekcyjne, przestronne świetlice, czy zaplecze sportowo-rekreacyjne. 
Wyżywienie: FB (3 posiłki dziennie) serwowane na szkolnej stołówce. Dostępne także 
zakwaterowanie w rodzinach goszczących.  
 
Po zajęciach Podczas pobytu realizowany jest szereg aktywności będących 
przedłużeniem programu językowego. Są to na przykład zajęcia artystyczne, 
turnieje sportowe, dyskoteki, wieczory filmowe, talent shows, quizy, zwiedzanie 
okolicy, Robot Wars, Photo Challenge i inne. 
Ponadto w programie przewidziana jest także półdniowa wycieczka, np. do Oxfordu, 
oraz całodniowa, np. do Londynu, w trakcie której uczniowie odbywają rejst statkiem 
po Tamizie, czy zwiedzają najważniejsze zabytki stolicy Anglii.  
 
Organizatorem programu jest szkoła językowa Ardmore. Firma Project Travel nie 
odpowiada za jego realizację. 
 


