
Kings Summer Londyn Centrum - South Bank
wiek:  16-25  lat

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

• Oferta  Discover  London  skierowana  jest  dla
starszej  młodzieży,  która  oczekuje  perfekcyjnej
lokalizacji  w  centrum  Londynu,  pakietu  z
zapewnioną  nauką,  zakwaterowaniem  i
wyżywieniem oraz pakietu zajęć integracyjnych i
dużo zwiedzania 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

• Program  zajęć  pozalekcyjnych  daje  sporo
swobody, można brać udział w proponowanych
przez  szkołę  atrakcjach  lub  zwiedzać  miasto
samodzielnie

• 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 16-25 lat 
• międzynarodowe grupy

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)
• Zapewnione są dwa posiłki dziennie : śniadanie I kolacja . 

• Uczniowie niepełnoletni muszą wrócić do akademika przed 22.30

Program zajęć dodatkowych

Każdy  uczeń  otrzymuje  na  miejscu  bilet  na  komunikację  miejską  po  Londynie  na  strefy  1  i  2  i  może
samodzielnie 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 w pakiecie 1 x całodniowa wycieczka na tydzień
1 x wieczorna aktywność na tydzień

na miejscu można zamówić program zajęć dodatkowych a w nim: 
Cena: £45  Zamek Windsor
Cena: £68 Thorpe Park to jeden z najlepszych parków rozrywki w Wielkiej Brytanii.
Cena: £44 Katedra w Canterbury jest siedzibą arcybiskupa Canterbury
Cena: £45 Pałac Hampton Court to pałac królewski w mieście East Molesey, Richmond upon Thames,  
Cena: 26 GBP (do 17 lat); 30 £ (od 18 lat)London Eye 
Cena: 13 GBP (do 17 lat); 17 £ (od 18 lat) Londyński most Tower Bridge 
Cena: 19 GBP (do 17 lat); 26 £ (od 18 lat) St Paul’s Cathedral
Cena: 22 GBP (do 17 lat); 26 £ (od 18 lat) Pałac Kensingto 
Cena: 21 GBP (do 17 lat); 31 £ (od 18 lat) London Dungeon 
Cena: 32 GBP (do 17 lat); 36 £ (od 18 lat) Madame Tussauds 
Cena: 29 GBP (do 17 lat); 33 £ (od 18 lat) Tower of London
Zajęcia wieczorne
Dyskoteka/karaoke: £5
Pokazy West End: ceny od 30

Podróż / 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 


