
Embassy Summer Londyn – South Bank University
wiek:  13 – 17 i 18 - 21 lat

ośrodek czynny:  25 czerwca – 13 sierpnia 2023 (dni pobytu: niedziela - niedziela)

• Embassy Summer jest częścią Study Group,
światowego lidera w dziedzinie zintegrowanych
pakietów edukacyjnych (nauka, zakwaterowanie,
zajęcia dodatkowe)

• Duża sieć szkół języka angielskiego posiadająca swoje
ośrodki w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie i Australii

• Szkoła jest członkiem English UK oraz uznanego na
arenie międzynarodowej stowarzyszenia szkół
akredytowanych British Council, którego zadaniem
jest utrzymywanie wysokich standardów edukacji,
jest również członkiem Young Learners English UK,
które zrzesza najlepsze szkoły dla młodzieży w
Wielkiej Brytanii oraz zwycięzcą prestiżowej Star
Award 2015 jako organizator kursów dla dzieci i
młodzieży

• Zajęcia na wszystkich poziomach: od początkującego
do zaawansowanego

• Pełen program zajęć pozalekcyjnych

• Całodobowa opieka dla uczniów niepełnoletnich

• Szeroki wybór lokalizacji, dzięki czemu każdy młody uczestnik znajdzie miejsce zgodnie z 
preferencjami

• Ośrodek znajduje się na terenie South Bank University w samym centrum Londynu, przy London 
Eye; najbliższa stacja metra: Waterloo (zone 1)



Kurs językowy 

• 20 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut
• maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 12)
• uczestnicy w wieku od 13 do 21 lat (13-17, 18-21)
• wszystkie poziomy zaawansowania
• międzynarodowe grupy
• lekcje rano lub po południu w pierwszym tygodniu, później naprzemiennie

Zakwaterowanie

Uczniowie zamieszkują akademiku McLaren House. Pokoje są
1-osobowe, każdy z prywatną łazienką wyposażoną w
umywalkę, prysznic, toaletę. Na 5-8-10 pokoi przypada jedna
kuchnia. 
Ważne:  należy przywieźć własne ręczniki  
W cenie wyjazdu jest pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie), 
pakowany lunch podczas wycieczek

Program zajęć dodatkowych

Przyjazd
Uczniowie zostaną powitani po przybyciu do East Building, gdzie zarejestrują się, otrzymają klucze do pokoju
i będą mogli zameldować się w swoich pokojach.
Powitanie
Pierwszego wieczoru odbędzie się spotkanie powitalne, która ma na celu zapewnienie kursantom  
możliwości spotkania się z pracownikami i innymi uczniami oraz lepszego poznania kampusu, jego obiektów 
i przydatnych informacji, które pomogą im podczas pobytu.
Zajęcia pozalekcyjne 
Zajęcia są organizowane pomiędzy lekcjami i wieczorami, mogą odbywać się na miejscu lub w pobliżu 
kampusu  Mogą to być:
Sporty takie jak piłka nożna, mini olimpiada, rounders, tenis stołowy, siatkówka i koszykówka
Zajęcia w ciągu dnia, takie jaki warsztaty teatralne
Wieczorne zajęcia, takie jak karaoke, pokazy talentów i gry zespołowe
Wycieczki 
Podczas dwutygodniowego pobytu zaplanowane jest łącznie 10 wycieczek: z przewodnikiem w Londynie 
oraz 2 całodniowe wycieczki do innych dużych miast, takich jak Cambridge, Brighton i Canterbury. Transport 
na wycieczki może odbywać się prywatnym autokarem lub komunikacją miejską.  Uczniowie mogą mieć 
lekcje rano lub po południu w pierwszym tygodniu, później naprzemiennie co tydzień

 Canterbury: Urocze miasteczko, w którym znajduje się jedna z najpiękniejszych w Wielkiej Brytanii 
Katedr. 

 Brighton: Położone zaledwie godzinę drogi od Londynu Brighton to historyczne nadmorskie miasto z
wieloma sklepami, restauracjami 
i przede wszystkim słynnym molo.

 Cambridge: Historyczne stare miasto będące siedzibą jednego w najlepszych na świecie 
uniwersytetów, szczególnie cenione za niezwykłą gotycką architekturę.

 Oxford: Siedziba najstarszego angielskiego uniwersytetu, gdzie można podziwiać dostojne budowle
mieszczące muzea i college. Szkoła oferuje ciekawy program zwiedzania miasta. Można zobaczyć
miejsca takie jak np. Science Museum, Natural History Museum, National Gallery, British Museum,
Tate  Modern,  Victoria  and  Albert  Museum,  Museum  of  London,  National  Maritime  Museum,
Imperial War Museum, Museum of London, Covent Garden, Camden Town, Oxford Street.



Przykładowy plan pobytu poniżej 

Podróż/ transport z i na lotnisko 

Szkoła organizuje transfery ze wszystkich londyńskich lotnisk. 
Uczniowie poniżej  16 roku życia (o  ile  nie  są przywożeni  przez rodziców) obowiązkowo muszą wykupić
transfer.

Londyn Heathrow £126 przejazd w jedną stronę 
Londyn Gatwick £154 przejazd w jedną stronę 
Londyn Stansted £68 przejazd w jedną stronę 
Londyn Luton £210 przejazd w jedną stronę 


