
LAL Torbay
uczestnicy kursów: 10-17 lat

ośrodek czynny 29.03-26.04; 14.06-30.08; 27.09-18.10p

 

 szkoła  LAL  Torbay  znajduje  się  nad  pięknym  morzem  w
Paignton,  jedno  z  trzech  miast,  w  cichej  przyjemnej  okolicy
dzielnicy  mieszkalnej,  w  odległości  krótkiego  spaceru  od
centrum miasta i plaża

 szkoła  należy  do  grupy  LAL,  światowego  lidera  w dziedzinie
edukacji językowej z ponad 30 letnim doświadczeniem; 

 LAL  jest  członkiem  English  UK  i  posiada  akredytację  British
Council do nauczania języka angielskiego jako języka obcego.  

 budynek  szkoły  jest  nowoczesny,  przestronny,  z  dużą  recepcją  i
wygodnymi salami lekcyjnymi oraz ogordem 

 doświadczona  i  wykwalifikowana  kadra  nauczycielska  realizuje
zajęcia  przez  zabawę  w  ciekawy  sposób,  dostosowany  do  grupy
wiekowej najmłodszych uczestników

 program  atrakcji  pozalekcyjnych  jest  urozmaicony  i  bardzo
ciekawy,  dzieci  i  młodzież  mają  zapewnione  liczne  zajęcia
sportowo-kulturalne oraz możliwość wyboru; 

 opieka i wsparcie zapewnione przez 24 h/dobę, 

 w cenie każdego kursu uczestnik otrzymuje: certyfikat, materiały dydaktyczne, kartę zniżkową na
lokalne atrakcje,  koszulkę szkoły, zakwaterowanie i wyżywienie.

 Uwaga! Kurs dostępny również w ofercie „Family package” na pobyt z rodzicem 



Kurs językowy

Kursy języka angielskiego dla  młodzieży prowadzą tylko doświadczeni  i  przyjaźni  nauczyciele  .  Zajęcia umożliwiają
indywidualne podejście, jednocześnie zapewniając doskonałą mieszankę narodowości i osobowości, tworząc idealne
warunki do nauki. Vacation English zapewnia uczniom możliwość nauki, nawiązania nowych znajomości i cieszenia się
letnim pobytem w jednym z najpopularniejszych nadmorskich kurortów w Anglii. Uczniowie mają zapewnioną naukę w
godzinach porannych i / lub popołudniowych oraz szeroki wybór wycieczek całodniowych i pół dniowych.

 20 lekcji w tygodniu (15 godzin), 
 maksymalnie 15 osób w grupie 
 uczestnicy w wieku od 10 do 17 lat
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy
 zajęcia poranne i popołudniowe
 1 lekcja = 45 minut 

Zakwaterowanie

Rodzina goszcząca 

Ten  popularny  wybór  zakwaterowania  jest  idealny  dla  uczniów,  którzy  są
zainteresowani poznawaniem i doświadczenia życia w typowym angielskim domostwie
i regularnego ćwiczenia swojego angielskiego w codziennych sytuacjach.  

 Pokoje 2 osobowe, 
 pełne wyżywienie
 śniadanie i kolacja u rodziny goszczącej, lunch w szkole

Program zajęć dodatkowych

Szkoła organizuje liczne popołudniowe i wieczorne atrakcje między innymi: wieczory filmowe, quizy, pokazy talentów,
gry zespołowe, zajęcia plastyczne i kulinarne. Sam zdecydujesz na miejscu z jakich atrakcji będziesz chciał skorzystać.
Prócz zajęć na miejscu masz do wyboru szereg ciekawych wycieczek.  Przykładowy program zajęć poniżej. 



Standardowy program obejmuje codzienne zajęcia popołudniowy i wycieczkę w niedziele 
Możliwość wyboru programu PLUS z dodatkowymi 3 zajęciami wieczornymi – dopłata 45 GBP / tydz – opcja dostępna
tylko w terminie 21.06-16.08.2020 i tylko dla uczestników w wieku 13-17 lat . 

Podróż

Odbiór z lotniska i zawiezienie na lotnisko wg wskazanych godzin: 

odbiór z lotniska:

• Heathrow  pomiędzy 9:00-17:30 w cenie 
• Gatwick 10:00 – 14:00 koszt 140 GBP (w dwie strony)
• Luton 10:00 – 14:00 koszt 140 GBP (w dwie strony)
• Stansted 10:00 – 14:00 koszt 140 GBP (w dwie strony)

dowóz na lotniska: 
• Heathrow 12:00-18:00  w cenie 
• Gatwick 14:00 – 18:00 
• Luton, Stansted – 14:00-18:00 

Podróż z lotnisk w Londynie do Torbay może trwać około 4-5 godz. 

Dopłata do transportu z i na lotnisko po locie z opieką stewardessy 30 GBP w jedną stronę 


