
Szkoła Anglo-Continental – Bournemouth 
wiek: 10-16 lat 

Ośrodek czynny: 04.06-19.08.2023 (pobyt: niedziela-niedziela)

 Bournemouth to nadmorskie, akademickie miasto na południowym wybrzeżu Anglii – w odległości 100 mil od 
Londynu, oferujące turystom całoroczne atrakcje. 

 Anglo Continental jest jedną z wiodących szkół językowych na świecie, szkoła powstała w 1950
a dziś wszystkie kursy są regularnie sprawdzane i akredytowany przez The British Council. 

 Programy edukacyjne od 73 lat są regularnie udoskonalana z z naciskiem na indywidualne wymagania i 
oczekiwania uczniów w zmieniającym się świecie 

 Osobny budynek szkolny przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży. Doskonale wyposażone obiekty edukacyjne, 
z terenami rekreacyjnymi na terenie kampusu i w pobliżu

 Szkoła dla młodych uczniów znajduje się w bezpiecznym środowisku Bournemouth. Oferuje stymulujące kursy
języka angielskiego i ciekawe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci w  10-13 i 14-16 16 lat. 

 Kadra jest przyjazna, wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele do pomocni na każdym etapie edukacji  
 Nowoczesne techniki edukacji  i praktyczne praktyki do budowania pewność siebie i ułatwienia nauki

 Idealna szkoła do organizacji wyjazdów rodzinnych, dzieci i rodzice nauka w tym samym miejscu



Kurs dla młodzieży 

Nauka: kurs dla dzieci  w wieku 10-13 i 14-16 lat  
Specjalny kurs dla dzieci i  młodzieży,  którzy chcą poprawić swoje
umiejętności  językowe  i   jednocześnie  cieszyć  się  aktywnymi  i
ciekawymi  wakacjami  w  Anglii.  20  lekcji  języka  angielskiego  w
tygodniu  w  połączeniu  z  wycieczkami,  zajęciami  sportowymi  i
rekreacyjnymi,  to  doskonałe  połączenie  nauki  i  wypoczynku.  W
cenie  pobytu  jedna  wycieczka  całodniowa   w  tygodniu,  zajęcia
sportowo-kulturalne od poniedziałku do piątku zajęcia wieczorne 2
razy w tygodniu. 

 Wiek uczestników: 10-13 i 14-16 lat
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania do C1
 Liczba osób w grupie: max. 15 (zwykle 12 osób)
 Liczba lekcji w tygodniu: 20
 1 lekcja = 45 min. 

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie u rodziny goszczącej 

Życie z rodziną brytyjską to doskonała okazja do ćwiczenia tego,  czego nauczyłeś się w czasie zajęć w szkole oraz
możliwość poznania brytyjskiej kultury i zwyczajów. W cenie zakwaterowanie od niedzieli do niedzieli. Zakwaterowanie
w pokoju 2 osobowym 
Śniadanie, obiad i kolacja 7 dni w tygodniu (obiad od poniedziałku do piątku i 2 kolacje w w szkole).

Specjalna dieta – dopłata 25 GBP / tydz 

Możliwość zamówienie opcji codziennego transportu do i ze szkoły . Dzieci w wieku 10-13 lat usługa w cenie pobytu. 
Dzieci w wieku 14-16 lat dopłata 96 GBP / tydzień 

Program zajęć dodatkowych 

Program zajęć dodatkowych ma na celu zachęcić młodych uczestników do jak najczęstszego komunikowania się w
języku angielskim oraz  stwarza możliwości do zawierania międzynarodowych przyjaźni. Oczywiście bezpieczeństwo i
dobre samopoczucie młodych studentów jest  priorytetem, a wszystkie zajęcia są prowadzone i nadzorowane przez
wykwalifikowany personel. W soboty wycieczki poza Bournemouth. Niedziela jest dniem wolnym od zajęć – możliwość
zapisania się na dodatkową wycieczkę (dodatkowo płatna)  



Przykładowy program zajęć w pierwszym tygodniu pobytu 

Podróż / transfer z i na lotnisko 

Istnieje możliwość zamówienia odbioru i dowozu z/na następujące lotniska 

Londyn Heathrow £205 przejazd w jedną stronę 
Londyn Gatwick £220 przejazd w jedną stronę 
Londyn Stansted £305 przejazd w jedną stronę 
Londyn Luton £250 przejazd w jedną stronę 
Bournemouth £80 przejazd w jedną stronę 

Możliwość zorganizowania tańszej opcji -  podróż busem szkolny z i na lotnisko Londyn Heathrow
Przylot w terminie: czerwiec 4, 11,18 i 25, lipiec 2,9,16,23 i 30 i 6 sierpnia 
Wylot w terminie: czerwiec 18 i 25, lipiec 2,9,16,23 i 30 i 6, 13 i 20 sierpnia 
Przylot w niedzielę godzinach 8:00-20:00 / wylot w niedzielę godzinach 5:00-16:00 (dla wylotów 10:00-20:00)
Koszt przejazdu 70 GBP od osoby. 
Możliwość zamówienia specjalnej asysty m.in. pomoc przy odprawie i nadanie bagażu – koszt 90 GBP 


