
OBÓZ JĘZYKOWY

DZIEŃ 1  
Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. Wyjazd do Londynu. Gry 
i  zabawy integracyjne w  czasie podróży przyprawione szczyptą 
języka angielskiego.  – quiz.The United Kingdom
DZIEŃ 2 
Przeprawa promem Calais - Dover. Zakwaterowanie w ośrodku. 
Odpoczynek po podróży. Spotkanie organizacyjne - omówienie 
programu, rozdanie zeszytów edukacyjnych, wprowadzenie do 
zadań językowych, gry integracyjne. Obiadokolacja.
DZIEŃ 3  
Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Wyjazd z hostelu do 
centrum Londynu. Rozpoczynamy PROJEKT LONDYN: Natural 
History Museum i Science Museum, stanowiące najlepszy dowód 
na to, że muzea mogą być fascynujące. Westminster Abbey
/z zewn./ - wspaniała świątynia anglikańska, w której odbywały się 
koronacje królów oraz ślub księcia Williama i księżnej Kate, Houses 
of Parliament Big Ben- siedziba brytyjskiego rządu,  - bijące serce 
Londynu zamknięte w 106-metrowej wieży,  - Downing Street
siedziba Premier Wielkiej Brytanii, - ulica wokół której Whitehall 
zgromadzone są budynki rządowe, - miejsce zmiany Horse Guards 
warty Królewskiej Straży Konnej, - królewski park St James' Park 
prowadzący do pałacu Buckingham, Buckingham Palace 
/z zewn./ - ocjalna królewska rezydencja brytyjskich monarchów.  
Obiadokolacja, odpoczynek, podsumowanie dnia.
DZIEŃ 4 
Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Wyjazd. Ciąg dalszy 
PROJEKTU LONDYN Muzeum Figur Woskowych :  wizyta w 
Madame Tussauds - jedynym takim miejscu, gdzie można 
zobaczyć, dotknąć i sfotografować znane osobistości świata 
polityki, rozrywki i kina. Królowa Elżbieta, Angelina Jolie czy David 
Beckham to tylko niewielka część z  prezentowanych gur. 
Poznamy je wszystkie!  - od 1872 - zgodnie z Speakers' Corner
konstytucją - każdy tutaj może wyrażać swoje myśli bez obaw o 
konsekwencje. Spacer po  a następnie ulica Hyde Park, Oxford 
Street - najbardziej rozpoznawalna ulica handlowa na świecie 
skupiająca ponad 300 sklepów.  - centrum nocnych Soho
pielgrzymek wszystkich spragnionych dobrej zabawy,  China Town 
- Chiny w pigułce,  - ‘Harry Potter’, ‘Dziennik Piccadilly Circus
Bridget Jones’, ’28 dni później’, ’Świat Wayne’a’. Co łączy te 
lmy? Pakiet międzynarodowych postaci i dzielnic zakończymy na 
Trafalgar Square - od lat najpopularniejszym miejscu spotkań w  
Londynie. Odwiedzimy też  - zobaczymy National Gallery
"Słoneczniki" Van Gogha – bezcenne. Obiadokolacja, 
odpoczynek, podsumowanie dnia. Spotkanie integracyjne.
DZIEŃ 5 
Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów.  PROJEKT  GREENWICH
– królewskie obserwatorium astronomiczne, miejsce, przez które 
przechodzi południk zerowy.  (odkryj 500-letnią Maritime Museum
historię Brytyjskiej marynarki wojennej).  z Rejs promem po Tamizie
Greenwich do . Z pokładu promu będziemy mogli Tower Bridge
podziwiać twierdzę oraz most Tower of London Tower Bridge. 

Spacer wzdłuż Tamizy. Mostem Millenium przejdziemy na drugi 
brzeg, gdzie będziemy mogli zobaczyć  oraz Teatr Szekspira
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Teatr  Tate Modern,  a także
Narodowy, którego Królewskim Opiekunem jest księżna Meghan. 
Będziemy podziwiać kolejne perełki londyńskiej architektury – 
Katedrę Św. Pawła, Southwark Bridge, Blackfrairs Bridge,    most
Waterloo Bridge oraz mosty kolejowe Golden Jubilee. A na deser 
absolutny HIT! - - największe koło obserwacyjne na London Eye 
świecie. Obiadokolacja, odpoczynek, podsumowanie dnia.
DZIEŃ 6 
Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Wyjazd. Wnętrze 
Katedry Św. Pawła – symbolu odrodzenia Londynu, jednego 
z najbardziej znanych kościołów anglikańskich oraz jednej 
z  najbardziej rozpoznawalnych londyńskich budowli. Weźmiemy 
udział w  – anglikańskim nabożeństwie wzywającym do Mattins
porannej modlitwy, prowadzonym przez kościelny chór. Spacer 
przez  odkryje przed ogrody Katedry Św. Pawła. Muzeum Londynu
nami bezcenną kolekcję wyjaśniającą fenomen powstawania 
miasta na przestrzeni wieków. – retrospekcja Muzeum Brytyjskie 
7 milionów lat  historii z  egipskimi mumiami, rzeźbami z  ateńskiego 
Partenonu, słynnym kamieniem z Rosetty oraz pozostałymi  70 tys. 
eksponatów. Obiadokolacja, odpoczynek, podsumowanie dnia.
DZIEŃ 7 
Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie. 
Projekt w Canterbury - główna siedziba kościoła anglikańskiego. 
Katedra w  Canterbury została wpisana do księgi Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Jest jedną z dwóch (obok Pałacu Lambeth) 
formalnych siedzib arcybiskupa Canterbury, duchowej głowy 
Kościoła Anglii i całej Wspólnoty anglikańskiej. Jej formalny tytuł 
to: Katedralny i  Metropolitalny Kościół Chrystusa w  Canterbury - 
Cathedral and Metropolitical Church of Christ at Canterbury. 
Zrealizujemy tam zadania specjalne. Obiadokolacja. Wyruszamy 
do Polski.
DZIEŃ 8 
W drodze dla miłośników języków:) Powrót do Warsztaty Filmowe 
Polski. Wymiana wspomnień i uściski. See you next year :)

 przejazd autokarem (klimatyzacja, TV, DVD);
 przeprawa promowa Calais-Dover;
 zakwaterowanie: 5 noclegów;
 wyżywienie: śniadanie, lunch pakiety, obiadokolacja 

(zgodnie z programem);
 specjalne zeszyty edukacyjne dla uczestników;
 ubezpieczenie NNW i KL;
 opieka doświadczonej kadry;
 depozyt 85 GBP (London Eye, Madame Tussauds, projekt 

Greenwich, rejs promem po Tamizie, projekt w Canterbury);
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