
Embassy Summer
UCL University College London - RamsayHall

uczestnicy kursów 13+ lat 
ośrodek czynny:  23 czerwca– 25 sierpnia 2019

• Embassy  Summer  jest  częścią  EC,  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

• Ramsay Hall zlokalizowany jest w samym centrum Londynu (zone 1) w pobliżu stacji Warren Street



Kurs językowy 

• 20 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut
• maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 12)
• uczestnicy w wieku 13 + lat , Dwie podgrupy wiekowe: 13-17 lat oraz 18-21 lat
• wszystkie poziomy zaawansowania
• międzynarodowe grupy
• lekcje na 2 zmiany popołudniowe lub poranne

Zakwaterowanie

Rezydencje szkoły stanowią trzy budynki, znajdujące się w odległości
kilku minut spacerem od kampusu, na którym odbywają się zajęcia.
Uczniowie zamieszkują w 1 (większość) lub 2-osobowych pokojach z
umywalką. Łazienki znajdują się na korytarzach. Jedna łazienka
przypada na 4 – 7 uczniów.
Na terenie rezydencji istnieje możliwość skorzystania z pralni za
opłatą ok 2GBP za pranie. Każdy uczeń powinien przywieźć ze sobą
ręczniki.
W cenie wyjazdu jest pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie)

Program zajęć dodatkowych

Program Embassy Extra:  Codziennie popołudniami organizowane są wycieczki po Londynie (każdy uczeń
musi  sobie  wykupić  bilet  na  komunikację  miejską  –  tzw.  travel  card  (osoby  do  15  roku  życia:  ok  16
GBP/tydzień; powyżej 16 roku życia: ok. 32 GBP/tydzień).  Dodatkowo w każdym tygodniu odbywa się jedna
wycieczka całodniowa poza Londyn. Wycieczki całodniowe (autokarem lub pociągiem) zwykle do:

• 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  z  najlepszych  na  świecie
uniwersytetów, szczególnie cenione za niezwykłą gotycką architekturę.

• Oxford: Siedziba najstarszego angielskiego uniwersytetu, gdzie można podziwiać dostojne budowle
mieszczące muzea i college.

Dostępne  są  również  wycieczki  opcjonalne,  za  dodatkową  opłatą  (organizowane,  gdy  przynajmniej  30
uczniów wyrazi chęć udziału).

• W Londynie: London Eye: do 16 lat: 10 GBP, powyżej 16 lat: 16 GBP
Madame Tussauds & Marvel 4D Experience: do 16 lat: 16,5 GBP, powyżej 16 lat: 19,5 GBP
Tower of London: do 16 lat: 15 GBP, powyżej 16 lat: 20 GBP

• Poza Londynem (dojazd w cenie): Thorpe Park: Najpopularniejszy w Wielkiej Brytanii park rozrywki
oferujący ponad 30 atrakcji. Cena: 40 GBP
Windsor: Słynie ze znanego starego zamku i bycia drugim domem królowej. Cena  32 GBP
Hampton Court: Cudowny pałac i ogrody, jedno z ulubionych miejsc Henryka VIII. Cena  32 GBP

Program  atrakcji  pozalekcyjnych  jest  nastawiony  na  zwiedzanie  Londynu,  jak  również  na  wzmacnianie
umiejetności interpersonalnych, pewnosci siebie, umiejetności pracy w grupie I rozwiązywania problemów,
ciekawości świata, przywództwa I  kreatywności. 

    



 Przykładowy program zajęć poniżej Embassy Extra

Podróż

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

Transfer z /na lotnisko Cena w jedną stroną
London Heathrow (LHR) £91,00
London Gatwick (LGW) £117,00
London Luton (LTN) £160 000,00
London Stansted (STN) £128,00


