
 
 

 

Kurs: General English,  
15 x 60 min/tydz 
 
Wiek: 9 – 17 lat 
 
Terminy: 4 noce/5 dni w terminach 
3–7.10 / 14–18.11 /  
21–25.11.2022 
 
Zakwaterowanie: rezydencja 
 
Wyżywienie: FB (3 posiłki dziennie) 
 
Minimalna ilość uczestników: 15 
 
 
 
 
 
Cena na osobę:  
£ 785 
 
 
Cena obejmuje: 
• zajęcia językowe (20 godzin 
lekcyjnych tygodniowo) 
• materiały dydaktyczne 
• certyfikat ukończenia kursu 
• zakwaterowanie  
• wyżywienie (3 posiłki dziennie) 
• program popołudniowy 
• pobyt 2 nauczycieli 
• opłaty rejestracyjne 
• week travel card 
• transfery z lotnisk Luton  
i Stansted 
 
 
Koszty dodatkowe: 
przelot, ubezpieczenie 
 
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 składa się z 20 lekcji tygodniowo poświęconych na naukę 
języka ogólnego w polskiej grupie zamkniętej. Zajęcia w poniedziałki prowadzone są 
popołudniami, a od wtorku do piątku w godzinach porannych. Lekcje skupiają się na  
wszystkich aspektach języka takich, jak gramatyka, słownictwo, wymowa, mówienie, 
słuchanie, pisanie i czytanie. Kurs ma na celu także doskonalenie umiejętności 
komunikacyjnych oraz uczy jak praktycznie wykorzystać język w sytuacjach 
codziennych. Zajęcia mają charakter interaktywny i prowadzone są według 
nowoczesnej metodologii. 
 
Co wyróżnia szkołę? 
• Doskonała lokalizacja w samym centrum Londynu 
• Bardzo wysoki standard zakwaterowania  
• Prawie 30-letnie doświadczenie w nauczaniu oraz akredytacja British Council 
• Świetnie wyszkolona kadra nauczycielska i indywidualne podejście do studenta 
 
Zakwaterowanie i wyżywienie Butikowa szkoła, wyjątkowo dobrze skomunikowana 
z całym Londynem. Idealna dla grup chcących intensywnie zwiedzać stolicę Wielkiej 
Brytanii. Pobyt w pokojach 2-6–osobowych z dzieloną łazienką na terenie rezydencji 
studenckiej będącej częścią budynku szkoły. Wyżywienie: FB (3 posiłki dziennie). 
Pobyt rozpoczyna się lunchem w poniedziałek i kończy również na lunchu w piątek. 
 
Po zajęciach Od poniedziałku do piątku przewiduje się zajęcia integracyjno-
kulturowe będące przedłużeniem programu językowego. Spacer ‘London by night’ w 
poniedziałek, we wtorek po zajęciach uczniowie zobaczą największe atrakcje miasta 
tj. Westminster, Big Ben, czy London Eye. Na środę przewidziane jest zwiedzanie 
miejsc związanych z nauką, np. wizyta w Natural History Museum i Science Museum. 
Czwartek to z kolei dzień sztuki i wizyta w National Gallery oraz odwiedzenie 
Trafalgar Square. W piątek, zależnie od godziny lotu powrotnego, grupa będzie 
mogła sama zorganizować czas po zajęciach. Kompleksowa oferta zawiera koszty 
transferów lotniskowych oraz week travel card, których koszt wynosi  £120. 
Organizatorem programu jest szkoła językowa Burlington School. Firma Project 
Travel nie odpowiada za jego realizację. 
 


