
Embassy Summer, Londyn Egham- Royal Holloway University 
wiek:  10 - 18 lat 

ośrodek czynny: 25 czerwca – 7 sierpnia 2023 
(dni pobytu: niedziela - niedziela)

 Embassy  Summer  jest  częścią  Study  Group,
światowego  lidera  w  dziedzinie  zintegrowanych
pakietów  edukacyjnych  (nauka,  zakwaterowanie,
zajęcia dodatkowe)

 Szkoła  jest  członkiem  English  UK  oraz  uznanego  na
arenie  międzynarodowej  stowarzyszenia  szkół
akredytowanych British Council, którego zadaniem jest
utrzymywanie  wysokich  standardów  edukacji,  jest
również  członkiem  Young  Learners  English  UK,  które
zrzesza  najlepsze  szkoły  dla  młodzieży  w  Wielkiej
Brytanii  oraz  zwycięzcą  prestiżowej  Star  Award  2015
jako organizator kursów dla dzieci i młodzieży

 Pobyt na terenie kampusu Royal Holloway University,
to  jeden  z   najpiękniejszych  na  świecie  kampusów.
Położony na 135 akrach parku z licznymi miejscami do
nauki  i  spędzania  czasu  po  zajęciach  z  wieloma
udogodnieniami na miejscu, w tym sklepy, kawiarnia,
obiekty sportowe i komfortowe zakwaterowaniem.

 Zajęcia na wszystkich poziomach: od początkującego do zaawansowanego

 Program zajęć pozalekcyjnych urozmaicony i nastawiony na zwiedzanie Londynu. 

 Całodobowa opieka dla uczniów niepełnoletnich

 Kampus znajduje się zaledwie 40 minut pociągiem od centrum Londynu i  tylko 5 mil od zamku
Windsor.



Kurs językowy 

 20 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut
 maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 12)
 uczestnicy w wieku od 10 do 18 lat 
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy 
 lekcje rano lub po południu w pierwszym tygodniu, później

naprzemiennie

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie na ternie kampusu w pieszej odległości od sal lekcyjnych.  Royal Holloway University to wyjątkowe
połączenie tradycji z nowoczesnością. Do dyspozycji uczestników przestronny Activity Club  codziennie do godz 22.30  z
sofami, telewizorem i grami gdzie młodzież może wspólnie spędzać czas. Na zamkniętym zielonym dziedzińcu znajdują
się również ławki do spotkań towarzyskich.

• pokoje 1 osobowe z  łazienką za dopłatą lub pokoje 1
osobowe ze wspólna łazienką (1 łazienka na 5 pokoi)

• wyżywienie:  pełne wyżywienie składające się ze śniadania,
lunchu (suchy prowiant w dniu wycieczek)  oraz kolacji

• depozyt  zwrotny  na  wypdek  zniszczeń   £30,  wymiana
zgubionego klucza do pokoju to £180

Program zajęć dodatkowych 
Przyjazd
Autokary podjeżdżają na parking przy stołówce, gdzie uczniowie spotykają się z personelem ośrodka, zanim zostaną 
zarejestrowani i zameldowani w swoich pokojach.
Powitanie
Pierwszego wieczoru odbędzie się spotkanie powitalne, która ma na celu zapewnienie kursantom  możliwości 
spotkania się z pracownikami i innymi uczniami oraz lepszego poznania kampusu, jego obiektów i przydatnych 
informacji, które pomogą im podczas pobytu.

Każdy 14-dniowy pobyt obejmuje 2 półdniowe wycieczki do ekscytujących miejsc/miast, takich jak Zamek Windsor i 
Henley nad Tamizą lub Marlow, oraz 4 całodniowe wycieczki do innych dużych miast, takich jak Londyn, Oxford i 
Brighton. Transport na wycieczki może odbywać się prywatnym autokarem lub transportem publicznym.



Przykładowy program zajęć

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 £98 przejazd w jedną stronę 
Londyn Gatwick £136 przejazd w jedną stronę 
Londyn Stansted £210 przejazd w jedną stronę 
Londyn Luton £196  przejazd w jedną stronę 


