
Kings Summer Londyn-  Beckenham
wiek:  14-17 lat

ośrodek czynny:  25 czerwca – 6 sierpnia 2023 (dni pobytu: niedziela-niedziala)

• Organizatorem  pobytu  jest  Kings  Education  –
prestiżowa grupa edukacyjna,  specjalizująca  się
w kursach angielskiego w Wielkiej Brytanii i USA.
Wszystkie ośrodki  słyną z  wysokiego standardu
zajęć lekcyjnych i  przyjaznej atmosfery. 

• Szkoła  mieści  się  w   zamożnej  i  bezpiecznej
dzielnicy  Londynu  Beckenham,  w  południowo-
wschodnim  Londynie,  zaledwie  20  minut
pociągiem do centrum miasta

• Doskonałe miejsce do wybrania zakwaterowania
u rodzin goszczących

• Specjalnie  zbudowana  kafeteria   w  której
odbywają się imprezy i konkursy, piękne ogrody
do  nauki  jedzenia  i  relaksu,  różnorodność
klubów, nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w
projektory multimedialne, WiFi 

• Atrakcyjny program zajęć pozalekcyjnych w tym
liczne wycieczki do miejsc, które trzeba zobaczyć
będąc w Londynie

• Specjalny  program  Experience  London  to
połączenie  15  godzin  lekcji  angielskiego  w
tygodniu z zajęciami w ciągu dnia, wycieczkami,
plus kilka wieczornych zajęć



Kurs językowy 

• 20 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut (15 godzin zegarowych)
• maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 12)
• uczestnicy w wieku 14-17 lat 
• międzynarodowe grupy

przykładowy program zajęć tygodniowych ponizej. 

Zakwaterowanie

Mieszkanie z lokalną rodziną goszczącą to doskonały sposób na doświadczenie życia rodzinnego w nowym
kraju z pierwszej ręki i głębsze zrozumienie brytyjskiej kultury. Będziesz miał również możliwość ćwiczenia
angielskiego  poza zajęciami w szkole. Wszystkie rodziny są starannie wybierane i regularnie sprawdzane
przez naszych doświadczonych opiekunów ze szkoły. Z większością rodzin szkoła współpracuje od lat, to
gwarancje komfortowego, bezpiecznego  zakwaterowanie.

• Pokoje 2 os. ze wspólną łazienką lub za dopłatą pokój 1 os. 
• Pełne wyżywienie, śniadanie + kolacja u rodziny goszczącej, lunch zapewnia szkoła
• Maksymalna odległość od szkoły 30 min pieszo lub komunikacją

 
Program zajęć dodatkowych

Bardzo  szeroki  program  zajęć  dodatkowych.   Wszystkie
zajęcia i wycieczki w grupach międzynarodowych pod opieką
wykwalifikowanego  personelu.  Wszystkie  wycieczki
są  kierowane  przez  członków  personelu  Kings.  
Możliwe  dodatkowe  wycieczki  dla  chętnych  zwykle  w
niedzielę – opłacane bezpośrednio na miejscu w szkole 

Program Experience London a w nim: 
• Program zajęć  sportowych  i  towarzyskich   w ciągu

dnia 
• Opłacone wszystkie koszty transportu
• 2 – 3 zajęcia wieczorne w tygodniu
• Jedna  całodniowa  wycieczka  tygodniowo,  z

wejściówkami w cenie
• Jedna/dwie wycieczki półdniowe w tygodniu 
• Przyjęcie powitalne 

przykładowy plan pobytu obok 



Podróż / transport z i na lotnisko

Szkoła organizuje transfery ze wszystkich londyńskich lotnisk. Uczniowie poniżej 16 roku życia (o ile nie są
przywożeni przez rodziców) obowiązkowo muszą wykupić transfer.

Londyn Heathrow £150 przejazd w jedną stronę 
Londyn Gatwick £150 przejazd w jedną stronę 
Londyn Stansted £185 przejazd w jedną stronę 
Londyn Luton £205 przejazd w jedną stronę 


