
Sprachcaffe U20 – Londyn  Ealing
wiek : 14-17 lat

ośrodek czynny: zima 8.01-04.02, wiosna  26.03-16.04, jesień 01 – 28.10
lato 25.06-09.09.2023 (dni pobytu: niedziela – sobota)

 Szkoła w Londynie położona jest w dzielnicy Ealing. To
spokojna i bezpieczna część miasta, słynąca z licznych
parków  i  ogrodów.  Posiada  jednak  bardzo  dogodne
połączenie komunikacyjne metrem z tętniącym życiem

 Należy do sieci szkół Sprachcaffe, która od ponad 30 lat
jest jest organizatorem kursów i obozów językowych na
całym świecie. 

 Szkoła w Londynie posiada akredytację British Council i
jest członkiem English UK

 Większość  zajęć  odbywa  się  na  parterze
wiktoriańskiego budynku szkoły, który posiada patio i
salę komputerową.  W okresie letnim zajęcia odbywają
się także w dodatkowym  budynku: zabytkowej willi z
ogrodem, znajdującej  się  kilkanaście minut pieszo od
szkoły głównej.

 Szkoła posiada: 10 sal lekcyjnych, dostęp do urządzeń
audio-wizualnych, pomieszczenia do relaksu i nauki, na
terenie szkoły bezpłatny internet dla kursantów. 

 Wszystko, czego potrzebujesz, jest w zasięgu ręki a
główną zaletą tej szkoły jest dość bliska jak na Londyn
lokalizacja rodzin goszczących.



Kurs językowy 
Kursy angielskiego w Londynie dla młodzieży to kursy standardowe lub intensywne. Nauka odbywa się w relaksującej 
atmosferze. Zajęcia lekcyjne odbywają się rano lub po południu w godz 13-18.15 i składają się z czterech lub sześciu 
lekcji dziennie (każda lekcja trwa 45 minut). Przy takiej ilości godzin zrobisz znaczne postępy w nauce i pozostanie Ci 
jeszcze sporo czasu wolnego na zwiedzanie okolicy. 

 20 lub 30 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut 
 maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 12)
 główne zagadnienia: konwersacja, słownictwo, gramatyka,

praca z tekstem
 uczestnicy w wieku od 14 do 17 lat
 poziomy zaawansowania: od elementary do advanced
 międzynarodowe grupy

Za dodatkową opłatą - warsztaty o różnej tematyce:

Przykładowy plan pobytu pierwszego dnia kursu (poniedziałek). To dzień nieco inny od pozostałych dni: 
10:00 Spotkanie opiekunami  Haven Green naprzeciwko stacji Ealing Broadway
10:15 - 10:30: Podział uczniów na grupy, przedstawienie ich opiekunów 
10:30 - 11:00: Spacer do szkoły, aby pokazać, gdzie się znajduje oraz  wycieczka orientacyjna po Ealingu, zapoznamy się 
z okolicą: sklepy, poczta, metro, restauracje, kawiarnie itp. Pomoc w zakupie biletów na komunikację miejską. 
11:00 - 12:30: Spotkanie z innymi uczniami w Haven Green, gry grupowe w celu wzajemnego poznania się
13:00 - 14:30: Kurs intensywny + czas wolny
15:00 - 18:15: Kurs standardowy (z przerwą 15 minut)
18:45 - 19:30: Kolacja w Twoim zakwaterowaniu
20:00 Wieczór powitalny, na którym ponownie można spotkać wszystkich nowych kolegów z klasy, objaśnienie zasad 
szkoły i pobytu u rodziny goszczącej,  zajęcia mające na celu wzajemne poznanie się. 

Zakwaterowanie
Rodzina goszcząca
Rodziny goszczące są starannie wybierane. Większość z nich mieszka w tej samej dzielnicy co szkoła. Należy się liczyć
również  z  koniecznością  korzystania  z  komunikacji  miejskiej.  Zajęcia  pozalekcyjne   kończą  się  tak,  aby  młodzież
spokojnie dotarła do swoich rodzin przed 22.00

 pokoje 2 osobowe 
 pełne wyżywienie  (pakowany lunch w formie suchego prowiantu)

Program zajęć dodatkowych 

Szkoła organizuje dla swoich uczniów szereg atrakcji odbywających się na miejscu i  wycieczek (niektóre wycieczki i
atrakcje za dodatkową dopłatą dla chętnych). W głównym holu szkoły regularnie wywieszane są informacje o wszelkich
aktywnościach. 
W Londynie z pewnością nie będziesz się nudzić. Program zajęć pozalekcyjnych jest nastawiony głównie na zwiedzanie
miasta.  Głównym  punktem  programu  jest  oczywiście  wycieczka  weekendowa  zwykle  do  Brighton,   Oxford  lub
Cambridge – niezapomniane doświadczenie, niemal obowiązkowe dla każdego ucznia szkoły językowej przebywającego
w Anglii. Należy przestrzegać wyznaczonych przez szkołę godzin powrotów do miejsca zakwaterowania. 

 Jeżeli zarezerwujesz 2-tygodniowy kurs, to w cenie otrzymasz 1 całodniową wycieczkę
 Jeżeli wybierzesz kurs 3 tygodniowy, to będziesz uczestniczyć w 2 wycieczkach całodniowych.
 Uwaga masz do wyboru standardowy 4/tydz oraz intensywny 8/tydz program atrakcji pozalekcyjnych.  Ilość

wycieczek i organizacja pobytu zależy od zamówionej opcji. 
O – intensywny program zajęć dodatkowych 



Podróż / transport  z i na lotnisko 
Szkoła organizuje transport z/na lotnisko London Heathrow (LHR)  w dzień przyjazdu (niedziela) i w dzień wyjazdu 
(sobota): przylot i wylot w godz. 8.00-20.00.  

Transport z i na inne lotniska londyńskie:

Londyn Heathrow 405 PLN    przejazd w jedną stronę 
Londyn Gatwick ok. 1080 PLN  przejazd w jedną stronę 
Londyn Stansted ok. 1200 PLN  przejazd w jedną stronę 
Londyn Luton ok. 1200 PLN przejazd w jedną stronę 

*Zajęcia się nie odbywają i nie są odrabiane w święta narodowe 2023: 07, 10 Kwi, 01 Maj, 28 Sie


