
Kaplan – Bath
wiek: 12-17 lat 

Ośrodek czynny: 11.06 -12.08.2023 (pobyt: niedziela-sobota)

• Organizatorem  pobytu  jest  Kaplan
International  Languages –  prestiżowa grupa
edukacyjna,  specjalizująca  się  w  organizacji
kompleksowych  międzynarodowych  obozów
językowych dla dzieci i młodzieży 

• Całodobowa  opieka,  bogaty  program
edukacyjny, urozmaicone zajęcia i wycieczki w
cenie pobytu 

• Oprócz bogatej historii Bath, w tym pięknym
mieście  jest  tak  wiele  do  zrobienia  i
zobaczenia. Spaceruj  i  zwiedzaj  georgiańskie
budynki lub wybierz się na  rejs statkiem po
rzece  Avon,  graj  w  piłkę  nożną  w  Sydney
Gardens  lub  pokonaj  znajomych  w  grze  w
szalonego golfa. 

• Małomiasteczkowe  otoczenie  tworzy
bezpieczne  i  przyjazne  miejsce  do
wypoczynku podczas zabawy.

• Szkoła znajduje się w centrum miasta pośród
popularnych  sklepów  i  kawiarni  oraz  w
odległości  spaceru od wspaniałego opactwa
Bath i łaźni rzymskich.

• Doskonałe  połączenie   zajęć  językowych   z
ciekawy programem po lekcjach w spokojnym otoczeniu



Kurs językowy 
• maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 12)
• uczestnicy w wieku 12 -17 lat 
• międzynarodowe grupy
• kurs standardowy  20 lekcji x 45 minut tygodniowo

W każdy dzień tygodnia 3 godziny zajęć językowych w małych grupach z  zaangażowanymi i 
dynamicznymi nauczycielami.
przykładowy program zajęć tygodniowych ponizej. 

Zakwaterowanie

Zamieszkaj u lokalnej rodzinie goszczącej w Bath i ćwicz swój angielski w codziennych sytuacjach, poznając
lokalne  zwyczaje  i  tradycje.  Szybko  poczujesz  się  jak  miejscowy,  jednocześnie  spędzając  czas  z  innymi
kursantami innej narodowości, mieszkającymi w tym samym domu.

• Pokoje 2 osobowe
• Pełne wyżywienie, 3 posiłki dziennie
• Podczas wycieczek zapewniany suchy prowiant

na lunch 
• Rodziny zlokalizowana około 20 minut od szkoły

pieszo lub komunikacją 

 

Program zajęć dodatkowych

Poznaj  to  historyczne  i  piękne  miasto,  ucząc  się  angielskiego  i  nawiązując  przyjaźnie  z  całego  świata.
Organizujemy szeroką gamę rozrywek, aby czas spędzony z nami był niezapomniany, w tym wszystko, od
turniejów sportowych i dyskotek po wizyty w muzeum w Stonehenge. Zajęcia sportowe  i kulturalne w ciągu
dnia oraz rozrywka wieczorami. Zaangażowani i kreatywni opiekunowie ze szkoły.



Podróż / transport z i na lotnisko

Szkoła zapewnia transport z i na lotniska w Londynie i Bristol.  Możliwość zamówienia prywatnego przejazdu  lub 
wybór tańszej opcji transportu grupowego (wspólny transport wiąże się z koniecznością oczekiwania na lotnisku na 
pozostałych kursantów). Przyjazd w niedzielę i wyjazd w sobotę

London Heathrow LHR 155 GBP   przejazd w jedną stronę  grupowy  
10:00-16:00

London Heathrow LHR 280 GBP  przejazd w jedną stronę  taxi
London Stansted STN 385 GBP  przejazd w jedną stronę  taxi
Bristol BRS 106 GBP   przejazd w jedną stronę  taxi


