
 
 

 

Kurs: General English,  
20 x 45 min/tydz. 
 
Wiek: 12+ 
 
Terminy: 7 dni / 6 nocy lub  
8 dni / 7 nocy w terminie  
3.09–18.11.2022 
 
Zakwaterowanie: rodziny 
goszczące 
 
Wyżywienie: FB (3 posiłki dziennie) 
 
Minimalna ilość uczestników: 15 
 
 
 
 
Cena na osobę:  
£ 570 – 7 dni 
£ 610 – 8 dni 
 
 
Cena obejmuje: 
• zajęcia językowe  
• materiały dydaktyczne 
• certyfikat ukończenia kursu 
• zakwaterowanie i wyżywienie 
• opłaty rejestracyjne 
• aktywności pozalekcyjne 
• wycieczki 
• pobyt 2 nauczycieli  
 
 
Koszty dodatkowe: 
przelot, ubezpieczenie, transfer 
 
Koszty opcjonalne: 
specjalna dieta £20/tydzień, pobyt 
dodatkowego nauczyciela 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy do kontaktu 
Patrycja Dziędziel 
patrycja@project-travel.pl 
32 781 8456 / 531 237 405 
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WIELKA BRYTANIA 
 
 
General English Kurs obejmuje lekcje języka angielskiego realizowane od 
poniedziałku do piątku w godzinach 09:30–12:30. Zajęcia rozwijają podstawowe 
aspekty  językowe, jak mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie. Program skupia się 
na ćwiczeniu i doskonaleniu umiejętności konwersacji w języku angielskim. 
Uczestnicy dyskutują na wybrane tematy, wyrażając swoje zdanie i opinie w języku 
angielskim. Młodzież pracuje także nad projektami, które później prezentuje  
i omawia przed pozostałymi uczestnikami grupy.  
 
Co wyróżnia szkołę? 
• Akredytacje najważniejszych instytucji międzynarodowych 
• Świetnie wyszkolona kadra native speakerów 
• Szkoła prowadzona przez tego samego Dyrektora od 25 lat 
• Dokładnie sprawdzane rodziny goszczące 
 
Zakwaterowanie i wyżywienie Pobyt w wyselekcjonowanej rodzinie goszczącej  
z dzieloną łazienką. Jeśli rodzina mieszka dalej niż 30 minut od szkoły, codziennie 
przywozi i odwozi ucznia. Wyżywienie to 3 posiłki dziennie, w tym packed lunch. 
 
Po zajęciach  Program przewiduje aktywności pozalekcyjne m.in. zwiedzanie miasta 
pod kątem jego historii, projekty zadaniowe w grupach, które wymagają interakcji z 
mieszkańcami i komunikacji w języku angielskim, czy zwiedzanie katedry. W opcji 8 
dniowej szkoła organizuje również wypad na kręgle. Po aktywnościach grupa ma 
czas na poznanie centrum miasteczka, zakupy i wspólny relaks. Program 
popołudniowy przewiduje także wycieczkę półdniową do Cambridge – urokliwego 
miasta uniwersyteckiego. Podczas całodniowej wycieczki do Londynu uczestnicy 
zwiedzają stolicę z przewodnikiem, poznając najważniejsze miejsca mające wpływ 
na kulturę i historię Wielkiej Brytanii. Do wyboru są dodatkowo płatne aktywności 
np. film night, bowling, disco. 
 
Organizatorem programu jest szkoła językowa BLS English. Firma Project Travel nie 
odpowiada za jego realizację. 
 


