
LAL University of Westminster centrum  Londynu 
uczestnicy kursów: 13-17 lat

ośrodek czynny 28.06-26.07.2020
pobyt niedziela - niedziela 

 

 London Westminster Summer School  znajduje się w samym centrum Londynu,  zaledwie rzut kamieniem od
stacji Victoria, opactwa Westminster i słynnego na całym świecie Big Bena.

 Zajęcia  na  terenie  University  of  Westminster  z
zakwaterowaniem w nowoczesnych akademikach z wszelkimi
udogodnieniami  nowoczesne  udogodnienia  i  przyjemną,
przytulną rezydencję.

 Do  dyspozycji  uczniów  jest  centrum  multimedialne  z
komputerami, sklep z przekąskami i napojami,  klasy lekcyjne
zlokalizowane centralnie na kampusie

 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.  

 Program  atrakcji  pozalekcyjnych  jest  urozmaicony  i  bardzo
ciekawy,  uczestnicy  mają  zapewnione  liczne  zajęcia
sportowo-kulturalne; 

 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.

 Specjalny  program  nauka  +  dwa  programy  zwiedzania
Londynu  Classic  lub  Premium  z  dodatkową  całodniową
wycieczką 

 Polecany również jako doskonałe miejsce pobytu dla młodzieży spędzającej wakacje z rodzicami w Londynie
– dostępna opcja DAY SCHOOL – opcja bez zakwaterowania



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. 

 20 lekcji w tygodniu (15 godzin), 
 maksymalnie 15 osób w grupie 
 uczestnicy w wieku od 13 do 17 lat z podziałem na grupy 
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy
 zajęcia poranne 
 1 lekcja = 45 minut 
 Opcjonalne Lekcje Indywidualne: 1 godzina 60 GBP/tydz

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie w akademiku, duży 21 piętrowy budynek w pieszej
odległości od sal lekcyjnych 

 dwa apartamenty na każdym piętrze. 
 różne opcje pokoi 

- standard pokój 2 osobowy z łazienkami 
- pokój jednoosobowy z łazienką -  dopłata 50 GBP / tydz
-  pokój  typu  Premium jednoosobowy z  łazienką  na dwóch
ostatnich  piętrach,  większa  sypialnia  i  TV  –  dopłata  110
GBP/tydz 

 pełne wyżywienie
 24 h opieka 
 depozyt zwrotny w wysokości 60 GBP 

Program zajęć dodatkowych

Letni pobyt w LAL London Westminster School to gwarancja odwiedzenie licznych atrakcji  miasta. Uczestnicy zawsze
mają  lekcje  tylko  rano  tak  aby  popołudnia  spędzić  na  zwiedzaniu  Londynu.  W  ramach  pobytu  w  zależności  od
wybranego pakietu wszystkie bilety wstępu. Szkoła organizuje program zajęć pod opieką doświadczonych opiekunów i
przewodników. 
Program zajęć 
Classic Central London Experience to 3 całodniowe i 3 pół dniowe wycieczki tygodniowo
Premium Central London Experience dostępny tylko w pakietach 2 tygodniowych 28.06-12.07 i 12.07-26.07 -
 3 wycieczki całodniowe i 3 pół dniowe wycieczki tygodniowo plus 1 wycieczka całodniowa 
Przykładowy  program  zajęć  pozalekcyjnych  poniżej.  U  doradcy  JPEdukacja  dostępne  dokładne  plany  pobytów  w
wybranych terminach. 



Dla chętnych wycieczka do Harry Potter Studio – konieczność rezerwacji do 31.03.2020 – dopłata 70 GBP 

Podróż

Odbiór z lotniska i zawiezienie na lotnisko w niedziele wg wskazanych godzin: 

odbiór z lotniska:

• Heathrow  pomiędzy 8:00 a 20:00 w cenie 
• Gatwick 10:00 - 18:00 koszt 95 GBP (w dwie strony)
• Luton 8:00 - 20:00 koszt 115 GBP (w dwie strony)
• Stansted 11:00 - 18:00 koszt 200 GBP (w dwie strony)

dowóz na lotniska: 
• Heathrow 8:00 – 20:00 w cenie 
• Gatwick 12:00 - 18:00 
• Luton 8:00-20:00
• Stansted 11:00 - 18:00 

Dopłata do każdego transportu po locie z opieką stewardessy 30 GBP 

Transfery w innych terminach lub godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z doradcą JPEdukacja. 


	odbiór z lotniska:

