
Churchill House Aldenham School, Elstree, Hertfordshire, blisko Londynu 
wiek: 10-17 lat 

Ośrodek czynny: 02.07 – 13.08.2023  (dni pobytu: niedziela - niedziela)

 działająca od 1971 roku sieć szkół, od wielu lat jest jedną z
wiodących  niezależnych  brytyjskich  szkół  języka
angielskiego

 jest  członkiem  English  UK  oraz  uznanego  na  arenie
międzynarodowej  stowarzyszenia  szkół  akredytowanych
British  Council,  którego  zadaniem  jest  utrzymywanie
wysokich  standardów  edukacji,  jest  również  członkiem
Quality English oraz Education UK

 oferuje konkurencyjne ceny i zapewnia szybkie postępy
w nauce 

 dobrze  wykwalifikowana  i  doświadczona  kadra
nauczycielska

 szkoła położona tylko 30 minut drogi od centrum Londynu,
 duży  110  hektarowy  zamknięty  kampus  z  doskonale

wyposażonymi salami lekcyjnymi,
 na miejscu duża hala sportowa  korty tenisowe, boiska do

piłki nożnej i wiele innych atrakcji
 6 poziomów zaawansowanie znajomości języka –

pierwszego dnia kursu każdy pisze test językowy 
 24 godzinna opieka, nauka, zakwaterowanie i program zajęć dodatkowych pod okiem 

wykwalifikowanej kadry



Kurs językowy 

 Wiek uczestników: 10-17 lat 
 Międzynarodowe grupy: (10-14 i 15-17 lat)  uczniowie z wielu krajów
 Wszystkie poziomy zaawansowania 
 Liczba osób w grupie: max. 15 
 Liczba lekcji w tygodniu: 15  (od poniedziałku do piątku),
 1 lekcja =  60 min

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie na terenie kampusu w szkolnej rezydencji ( 10-17 lat)
Osobne  zakwaterowanie  dla  dziewczynek  i  chłopców.  Dla
uczestników  kursów  dostępne  zakwaterowanie  w  doskonałych
warunkach w pokojach 2 lub wieloosobowych.  Pralnia dostępna
raz w tygodniu. 
Pełne  wyżywienie  (3  posiłki  dziennie).  Wszystkie  posiłki
serwowane są w imponującej jadalni "olde worlde" z portretami
ostatnich  dyrektorów.  Istnieje  szeroki  wybór  świeżej  żywności,
szkoła jest w stanie zapewnić posiłki  wg   specjalnych życzeń np.
wegetariańskie i dla alergików. 
Suchy prowiant w trakcie wycieczek szkolnych. 

Program zajęć dodatkowych 

Szkoła organizuje dla swoich uczniów szereg atrakcji odbywających się na miejscu lub wycieczek.  Zajęcia 
popołudniowe to m.in. zajęcia sportowe w tym piłka nożna, badminton i tenis lub zajęcia artystyczne m.in. 
warsztaty taneczne i teatralne, pokazy mody. 
Wieczorne zajęcia to przyjęcie powitalne, dyskoteki, karaoke, grill, wieczory międzynarodowe, kabarety i 
przedstawienia teatralne oraz liczne gry i konkursy. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych 
opiekunów 
W ramach programu zajęć raz w tygodniu (zwykle w niedzielę) odbywa się całodniowa wycieczka poza 
Londyn. Poza tym w czasie wolnym uczniowie zwiedzają w ramach  The London Experience, 2 popołudnia, 1
wieczór w tyg w centrum Londynu i 1 dzień w centrum Londynu/2 tygodnie.  Szkoła oferuje wiele różnych 
miejsc do zwiedzenia i to Ty na miejscu zdecydujesz, które z przedstawionych propozycji zechcesz wybrać  
jako cel wycieczki. 



Przykładowy plan pobytu z 2022 roku poniżej – latem 2023 przyjazd  / wyjazd w niedzielę

Podróż

Wskazany przylot i wylot w niedziele na następujące lotniska:  Heathrow, Gatwick przyloty w godz. 9-17 i powroty w
godz. 10:00 -18:00 – cena za wspólny transfer wynosi 50 GBP w 1 stronę.  

Wspólny transfer oznacza, że dzieci będą podróżowały razem z innymi uczestnikami kursu autobusem – maksymalny
czas oczekiwania na współtowarzyszy podróży 3 godz.

Opłaty za odbiór z innych lotnisk lub poza standardowymi godzinami: 

Londyn Heathrow £100 przejazd w jedną stronę 
Londyn Gatwick £150 przejazd w jedną stronę 
Londyn Stansted £130 przejazd w jedną stronę 
Londyn Luton £115 przejazd w jedną stronę 


