
Kaplan – Torquay
wiek: 12-17 lat 

Ośrodek czynny: 11.06 -12.08.2023 (pobyt: niedziela-sobota)

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

• W  szkole  w  Totquay  możliwy  jest  również
pobyt rodzic  + dziecko, szkoła dla dorosłych
położona 5 min spacerem od szkoły dla dzieci 

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

• Angielska Riwiera to wspaniały rejon dla tych,
którzy  chcą  spędzić  czas  w  wyjątkowym
klimacie.  Torquay może pochwalić się ciepłą i
słoneczną aurą, miękkim piaskiem i plażami z
tropikalnymi  palmami.  Torquay  to  idealne
miejsce na relaksu podczas zanurzania się w
języku angielskim.

• Będziesz  cieszyć  się  panoramicznym
widokiem  na  morze  ze  swojej  szkoły
językowej w Torquay. 

• Sale  lekcyjne  są  jasne  i  przestronne  z
interaktywnymi tablicami.

• Do  dyspozycji  uczniów  duży  ogrodzie  z
odkrytym tarasem i basenem. Sala gier z konsolą, stołem bilardowym i grami planszowymi.

• Doskonałe połączenie  zajęć językowych  z ciekawy programem po lekcjach w spokojnym otoczeniu



Kurs językowy 
• maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 12)
• uczestnicy w wieku 12 -17 lat 
• międzynarodowe grupy
• kurs standardowy  20 lekcji x 45 minut tygodniowo

W każdy dzień tygodnia 3 godziny zajęć językowych w małych grupach z  zaangażowanymi i 
dynamicznymi nauczycielami.
przykładowy program zajęć tygodniowych ponizej. 

Zakwaterowanie

Zamieszkaj  u  lokalnej  rodzinie  goszczącej  w  Torquay  i  ćwicz  swój  angielski  w  codziennych  sytuacjach,
poznając lokalne zwyczaje i  tradycje.  Szybko poczujesz się  jak miejscowy,  jednocześnie spędzając czas z
innymi kursantami innej narodowości, mieszkającymi w tym samym domu.

• Pokoje 2 osobowe
• Pełne wyżywienie 
• Podczas wycieczek zapewniany suchy prowiant

na lunch 

 

Program zajęć dodatkowych

Bardzo szeroki program zajęć pozalekcyjnych w którym znajdziesz wszystko, co jest potrzebne abyś mile
spędził  czas  z  nowymi  znajomymi  z  rożnych  krajów.   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  w  tym  uroczym  miasteczku.  To  wszystko  jest  wliczone  w  cenę  bez
dodatkowych kosztów.



Podróż / transport z i na lotnisko

Szkoła zapewnia transport z i na lotniska w Londynie i Exeter.  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 Heathrow LHR 140 GBP   przejazd w jedną stronę  grupowy
10:00-16:00

London Heathrow LHR 280 GBP  przejazd w jedną stronę  taxi
London Gatwick LGW 350 GBP  przejazd w jedną stronę  taxi
Exeter EXT 80 GBP   przejazd w jedną stronę  taxi


