
Alpadia – Brighton  
wiek: 10-17 lat 

Ośrodek czynny: 02.07- 12.08. 2023 (pobyt: niedziela-sobota)

• Organizatorem pobytu jest Alpadia by Kaplan
International  Languages –  prestiżowa  grupa
edukacyjna,  specjalizująca  się  w  organizacji
kompleksowych  międzynarodowych  obozów
językowych dla dzieci i młodzieży 

• Ponad  27  letnie  doświadczenie  i  wybór  14
letnich kampusów w całej Europie

• Całodobowa  opieka,  bogaty  program
edukacyjny, urozmaicone zajęcia i wycieczki w
cenie pobytu 

• Brighton,  jest  domem  dla  wielu  sztuk
ulicznych, niezależnych sklepów i  oczywiście
kultowego  molo  wypełnionego
oldschoolowymi arkadami 

• Kampus  położony  jest  na  wybrzeżu  z
przepięknym widokiem na kanał La Manche,
miasto  Brighton  i  piękny  Park  Narodowy
South Downs

• Pobyt w prestiżowej szkole z internatem o
tradycyjnej i klasycznej architekturze,
nowoczesnych wnętrzach, dużych salach
lekcyjnych

• Doskonałe zaplecze sportowe, w tym kryty basen i centrum sportowe, boiska do koszykówki i boiska
do piłki nożnej.



Kurs językowy 

• maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 12)
• uczestnicy w wieku: 10 -17 lat 
• międzynarodowe grupy
• możliwość dopasowania ilości zajęć do własnych oczekiwań 
• kurs standardowy 20 lekcji x 45 minut tygodniowo 

W każdy dzień tygodnia 3 godziny zajęć językowych w małych grupach z  zaangażowanymi i 
dynamicznymi nauczycielami.
kurs intnsywny 25 lekcji x 45 minut tygodniowo
Oprócz standardowego kursu dodatkowe lekcji, nastawione głównie na komunikację. To idealny 
wybór dla uczniów oczekujących  szybkich postępów w nauce. 
lekcje indywidualne  5 lekcji x 45 minut tygodniowo
Pięć dodatkowych lekcji indywidualnych w tygodniu, aby osiągać swoje osobiste cele i  szybkie 
postępy. Lekcje prywatne można łączyć tylko z kursem standardowym

przykładowy program zajęć tygodniowych ponizej. 

Zakwaterowanie

Nauka I zakwaterowanie na terenie pięknie zlokalizowanego kampusu. Pobyt w komfortowych w pokojach
ze wspólnymi łazienkami. Każdy dom posiada salon, w którym można spotkać się z przyjaciółmi oraz pokój
hobby do grania w gry planszowe. 

• Pokoje 1,2 I 3 os, łazienki na korytarzu
• Pełne wyżywinie serwowane w w stołówce na

miejscu 
• Podczas wycieczek zapewniany suchy prowiant

na lunch 

 



Program zajęć dodatkowych

Program zajęć oferuje szeroki wybór atrakcji do zrobienia i miejsc do zobaczenia w Brighton i poza nim. Od
wędrówek  na  łonie  natury  po  gry  na  plaży,  od  zwiedzania  zabytków  po  odkrywanie  bocznych  uliczek
bohemy – nigdy nie będziesz się nudzić w tym  nadmorskim mieście. Zajęcia sportowe  i kulturalne w ciągu
dnia oraz rozrywka wieczorami Co tydzień również czas wolny na zakupy, zwiedzanie lub po prostu chwilę
relaksu aby cieszyć się czasem spędzonym na kampusie. To wszystko jest wliczone w cenę bez dodatkowych
kosztów.

Dla chętnych możliwość zamówienia dodatkowych zajęć m.in. 
pakiet Creative Arts – poznaj swoje umiejętności twórcze podczas warsztatów artystycznych i projektowych.
Poznaj lokalnych artystów i odwiedź dedykowane miejsca  zarówno do sztuki klasycznej, jak i współczesnej.- 
dopłata 100 GBP/ tydz

pakiet Watersports – narty wodne, wiosłowanie na stojąco i żeglarstwo-dopłata 160 GBP/ tydz

Podróż / transport z i na lotnisko

Szkoła zapewnia transport z i na lotniska w Londynie. Możliwość zamówienia prywatnego przejazdu  lub
wybór tańszej opcji  transportu grupowego (wspólny transport  wiąże się z koniecznością oczekiwania na
lotnisku na pozostałych kursantów). Przyjazd w niedzielę i wyjazd w sobotę

London Gatwick LGW 70 GBP  przejazd w jedną stronę  grupowy  
10:00-16:00

London Gatwick LGW 180 GBP  przejazd  taxi w jedną stronę 

London Heathrow LHR 
110 GBP  przejazd w jedną stronę  grupowy  
10:00-16:00

London Heathrow LHR 215 GBP  przejazd  taxi w jedną stronę 


