
Kings Summer Londyn Centrum - South Bank
wiek:  13-17  lat

ośrodek czynny:  28 czerwca – 23 sierpnia 2023 (dni pobytu: środa-środa)

• Ten kurs jest idealnym wyborem dla juniorów i
nastolatków,  którzy  chcieliby  spędzić  czas  w
sercu  Londynu.  Dzięki  fantastycznej  lokalizacji,
blisko Big Bena i  London Eye, uczestnicy cieszą
się  codziennymi  wycieczkami  do  głównych
atrakcji miasta.

• Organizatorem programu jest Kings Education –
bardzo  prestiżowa  grupa  edukacyjna,
specjalizująca  się  w  kursach  angielskiego  w
Wielkiej  Brytanii  i  stanach  zjednoczonych.  Jej
ośrodki  słyną  z  wysokiego  standardu  zajęć
lekcyjnych i  przyjaznej atmosfery. 

• Zajęcia w nowoczesnych salach uniwersyteckich,
wyposażonych w projektory multimedialne, WiFi

• Perfekcyjnie  zorganizowany  program  nauki  i
zajęć dodatkowych 

• Ośrodek  znajduje  się  na  terenie  South  Bank
University  w  samym  centrum  Londynu,  przy
London  Eye,  Tate  Modern  Gallery,  Globe
Theatre;  najbliższa  stacja  metra:  Borough  i
London Bridge (zone 1)

• Zakwaterowanie  w  doskonałej  centralnej
lokalizacji South Bank University — położonej tuż
nad  Tamizą  z  widokiem  na  London  Eye  i  The
Shard



Kurs językowy 
• 20 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut (15 godzin zegarowych)
• maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 12)
• uczestnicy w wieku 13-17 lat 
• międzynarodowe grupy
• przykłaodwy plan pobytu poniżej

Zakwaterowanie

Uczniowie zamieszkują w akademiku David Bomberg I
McLaren House, 5 minut spacerem  od budynku w
którym odbywają się lekcje. 

• Pokoje są 1-osobowe, każdy z prywatną łazienką
wyposażoną w umywalkę, prysznic, toaletę. 

• Na 5-8 pokoi przypada jedna kuchnia z jadalnią I
cześć wspólna (uwaga uczniowie nie mogą
gotować posiłków)

• Pełne  wyżywienie.3  posiłki  dziennie,  obiad  i
kolacja są zazwyczaj na gorąco (z wyjątkiem dni
kiedy są wycieczki,  wtedy uczestnicy otrzymują
suchy prowiant)

Program zajęć dodatkowych
Każdy uczeń otrzymuje na miejscu bilet na komunikację miejską po Londynie na strefy 1 i 2, więc może
zwiedzać  Londyn  samodzielnie.  Uczniowie  niepełnoletni  powinni  poruszać  się  po  mieście  w  grupach
minimum 3 osobowych.  Szkoła przygotowała również program wspólnego zwiedzania najpopularniejszych
miejsc ze szkolnym przewodnikiem. 
Ponadto szkoła zaplanowała również szereg zajęć opcjonalnych, na które uczeń może się zapisać i wziąć w
nich udział za dopłatą. Poniżej przykładowy plan wycieczek:



 
Podróż / transport z i na lotnisko

Uczniowie poniżej 16 lat o ile nie są przywożeni przez rodziców muszą wykupić transport z i na lotnisko 
Szkoła organizuje transfery ze wszystkich londyńskich lotnisk. 

Londyn Heathrow £155 przejazd w jedną stronę 
Londyn Gatwick £170 przejazd w jedną stronę 
Londyn Stansted £180 przejazd w jedną stronę 
Londyn Luton £200 przejazd w jedną stronę 


