
 
 

 

Kurs: General English,  
20 x 45 min/tydz. 
 
Wiek: 10+ 
 
Terminy: 6 nocy/7 dni w terminie 
październik – grudzień 2022 
 
Zakwaterowanie: Melton Guest 
House 
 
Wyżywienie: FB (3 posiłki dziennie) 
 
Maxymalna ilość uczestników: 15 
 
 
 
 
 
Cena na osobę:  
£ 565 – październik 
£ 535 – listopad, grudzień 
 
 
Cena obejmuje: 
• zajęcia językowe (20 lekcji 
tygodniowo) 
• materiały dydaktyczne 
• certyfikat ukończenia kursu 
• zakwaterowanie  
• wyżywienie (3 posiłki dziennie) 
• program popołudniowy 
• wycieczki 
• pobyt 1 nauczyciela 
• opłaty rejestracyjne 
• Bus Pass 
 
 
 
Koszty dodatkowe: 
przelot, ubezpieczenie, transfery 
lotniskowe 
 
Koszty opcjonalne: 
pobyt dodatkowego nauczyciela, 
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 przewiduje 20 lekcji w zamkniętej, polskiej grupie 
prowadzonych wyłącznie przez native speakerów. Na zajęciach przewiduje się 
naukę języka z zakresu czterech jego podstawowych obszarów: speaking, writing, 
listening, reading. Ponadto w każdym tygodniu uczniowie mają także dodatkowe 
sesje, w trakcie których odbywają ciekawe zadania i projekty na mieście (np.  
w muzeach), co z kolei bodźcuje ich do używania języka angielskiego także poza 
szkolną ławką. 
 
Co wyróżnia szkołę?  
• Szkoła od działa 59 lat (założona została w 1963 jako rodzinny biznes)  
• Akredytacje najważniejszych instytucji edukacyjnych w Wielkiej Brytanii 
• Świetnie wyszkolona kadra nauczycieli 
• Położenie w jednym z największych skarbów Anglii – malowniczym Yorku 
 
Zakwaterowanie i wyżywienie Pobyt w niewielkim butikowym hotelu znajdującym się 
tuż obok szkoły, a połączonym prywatnym ogrodem. Dostępne są tam pokoje 1-5-
osobowe z łazienką. Pokoje są o podstawowym, ale dobrym standardzie. Opcja 
wyżywienia to FB (3 posiłki dziennie). 
 
Po zajęciach Program dodatkowy skonstruowany jest tak, by uczniowie mogli 
aktywować nabytą na zajęciach wiedzę podczas wspólnego spędzania czasu. 
Program przewiduje wizytę w Narodowym Muzeum Kolei, Castle Museum oraz  
w katedrze York Minster. Aktywności organizowane przez szkołę jak przykładowo 
spacer po mieście, quizy i gry integracyjne. Całodniowa wycieczka do Whitby, 
kojarzonego od zawsze z kulturą gotycką z jego spektakularnymi ruinami  
i możliwością podziwiania  pięknych widoków na wybrzeżu. Wycieczka półdniowa do 
Harrogate lub zamku Howard. Pozostałe popołudnia i wieczory grupa może spędzić 
wedle uznania. 
 
Organizatorem programu jest szkoła językowa Melton College. Firma Project Travel 
nie odpowiada za jego realizację. 
 


