
Wielka Brytania różne lokalizacje
Święta i Nowy Rok dla dorosłych 18+, dla dzieci i młodzieży  10-17 lat 

termin 1 lub 2 tygodnie między 22.12.2019 - 4.01.2020

• Nauka i pobyt w domu nauczyciela w okresie świątecznym, pełne zanurzenie w języku i kulturze 
brytyjskiej w trakcie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

• Ucz się angielskiego skutecznie, intensywnie i szybko mieszkając i ucząc się u swojego nauczyciela w 
Wielkiej Brytanii. 

• Ciepła i przyjazna rodzina goszcząca ugości Ciebie na okres 1 lub 2 tygodni, w tym czasie będziesz 
mówić wyłącznie po angielsku w trakcie lekcji indywidualnych a także w trakcie codziennych 
domowych sytuacji.

• Święta to czas wyjątkowy w Wielkiej Brytanii, obfituje w liczne wydarzenia kulturalne i towarzyskie, 
rodzinne a najważniejsze celebrowanie odbywa się 25 i 26 grudnia, oraz 1 stycznia. W te dni nie 
odbędą się formalne lekcje, zostaną one przełożone na pozostałe dni pobytu. 

Tydzień: 22-28 grudnia 2019

12 godzin formalnych lekcji indywidualnych + 3 
godziny atrakcji świątecznych jak np. wizyta na 
jarmarku świątecznym, podziwianie dekoracji 
świątecznych, koncert kolęd, pieczenie tradycyjnego 
ciasta, wspólny świąteczny posiłek

Możliwość pełnego uczestnictwa w rodzinnym 
świętowaniu i mały prezent od nauczyciela

Tydzień: 29 grudnia – 4 stycznia

15 godzin formalnych lekcji indywidualnych 

Ponadto nauczyciel może zabrać ucznia na 
zwiedzanie lokalnych atrakcji i zakupy pamiątek. 
W zależności od lokalizacji mogą to być znane 
brytyjskie atrakcje przyrodnicze, plaże, muzea i 
zamki.

 



Cena kursu świątecznego:
• Dla dorosłych 1065 GBP/tydz
• Dla młodzieży 14-17 lat 1200 GBP/tydz
• Dla dzieci 10-13 lat 1435 GBP/tydz
• Dla rodzica i dziecka/młodzieży 10-17 lat 1750 GBP/tydz/2 osoby

Cena obejmuje:
• 12 lub 15 godzin/ tydzień lekcji indywidualnych dostosowanych do potrzeb ucznia
• zindywidualizowaną ocenę poziomu angielskiego i potrzeb na rozpoczęcie pobytu
• pokój 1-osobowy w domu nauczyciela, a przy pobycie rodzica z dzieckiem pokój 2-osobowy,
• wszelkie podręczniki i materiały do korzystania w trakcie nauki,
• pakiet powitalny ucznia,
• raport na zakończenie pobytu i rekomendacje do dalszej nauki
• certyfikat uczestnictwa w kursie
• pełne wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje z nauczycielem
• możliwość wspólnego z nauczycielem zwiedzania okolicy, uwaga jeśli wymaga to biletów na 

komunikację i wstępu to wszelkie koszty z tym związane pokrywa uczeń dorosły (także za 
nauczyciela). Bilety wstępu dzieci są wliczone w cenę.

• Ubezpieczenie turystyczne i wsparcie lokalnej organizacji LLE

Opłaty dodatkowe:
• bilety lotnicze i transfery z i na lotnisko, kieszonkowe.


