
Wyjazd językowy do Anglii 

 English Classes plus Adventure Programme

Grosvenor Hall – Kingswood Centre

KINGSWOOG GROUP to wiodąca firma edukacyjna na brytyjskim rynku, przyjmująca rocznie 
250 000 dzieci, w tym dzieci ze szkól brytyjskich przebywających na zielonych szkołach. 

Projekty stworzone przez KINGSWOOD opierają się na standardach British Council i dodatkowo 
są rekomendowane przez stację BBC oraz London Times. Właścicielem KINGSWOOD jest 
SWISS BANK i CREDIT SUISSE, co stanowi gwarancję jakości i wiarygodności firmy.

Kingswood Centre istnieje ponad 40 lat i od samego początku jest niezależną, rodzinnie zarządzaną 
szkołą łączącą świetne warunki do nauki oraz aktywnego wypoczynku. 

Kingswood Centre to przede wszystkim:
• Autorskie  programy  edukacyjne  dostosowane  do  wymagań  brytyjskich  szkół  English 

Classes + Adventure Programme (50 dyscyplin sportowych do wyboru) 
• Najlepsi nauczyciele oraz wychowawcy 
• Bardzo dobrze wyposażone kampusy, bogaty program wycieczek 
• Stały monitoring oraz całodobowa opieka nauczycieli i trenerów sportowych 
• Pobyt w ośrodkach KINGSWOOG oferuje dzieciom możliwość poznania języka obcego, 

kultury, tradycji i zwyczajów życia codziennego rówieśników z Anglii 
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Nasza  propozycja:  Najnowszy  ośrodek  Kingswood  Centre  czyli  Grosvenor  Hall  w  Ashford, 
zlokalizowany  na  obszarze  20  hektarów  byłego  centrum  szkoleniowego  brytyjskiej  policji 
dysponujący niezwykłą bazą obiektów użytkowych i sportowych  (hala sportowa, 25 m basen kryty, 
jeden z największych w Europie parków linowych, ścianki wspinaczkowe, lasery, cyrk...).

Zakwaterowanie, posiłki i nadzór
Uczestnicy kursu zakwaterowani są na terenie szkoły, w pokojach 2-8 osobowych. Cena kursu 
obejmuje pełne wyżywienie, czyli śniadanie, lunch i kolację. Posiłki podawane są na terenie szkoły, 
w formie bufetu w restauracji self-service. Pobyt zaczyna się kolacją a kończy śniadaniem.
 
Nadzór: Szkoła zapewnia monitoring - 24 godz. nadzór na dobę.

Program językowy:

Program językowy English Classes plus Adventure Programme obejmuje dziennie 3 godz. zajęć 
językowych (rano) + 4 godziny zajęć sportowo-rekreacyjnych po południu w języku angielskim. 
Zajęcia prowadzone są przez rodowitych Anglików, lektorów i instruktorów ośrodka. Dodatkowo, 
w programie przewidziane są zajęcia wieczorne w języku angielskim (quizzy, karaoke, konkursy, 
dyskoteki, ogniska, itd.). Wszystkie zajęcia prowadzone są przez kadrę Kingswood Hall.
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Pobyt może zacząć się w poniedziałek, środę, piątek lub sobotę. Pobyt w szkole może być 5, 
7, 10, 14 dniowy lub dłuższy. 

Cena obejmuje:
− zakwaterowanie w szkole 
− pełne wyżywienie w czasie pobytu 
− realizację  bogatego  programu  językowo-sportowego  English  Classes  plus  Adventure 

Programme  (3  godz.  dziennie  zajęć  językowych + 3-4  godz.  dziennie  zajęć  sportowo-
rekreacyjnych)

− dodatkowe animacje i zajęcia wieczorne po angielsku

Informacje dodatkowe:

− Dopłata za pokój z łazienką wynosi 75 funtów/os za 5 dniowy pobyt.
− Cena nie  zawiera  transportu: Transport  we własnym zakresie  lub przez  Organizatora: 

Biuro Podróży SALUT. Przewidywany koszt transportu komfortowym autokarem z pełnym 
wyposażeniem wraz z opłatami (eurotunel lub prom) wynosi ok. 600-650 zł, w zależności 
od  ilości  zgłoszonych  uczestników  (koszt  szacowany  dla  grupy  min.  45  os  płatnych). 
Przejazd autokarem z Warszawy do  to ok. 24-28 godz. Istnieje możliwość wyboru opcji 
lotniczej  (Warszawa-Londyn-Warszawa  +  transfery).  Koszt  transportu  samolotem 
kalkulowany odrębnie, w zależności od wyboru daty wyjazdu i linii lotniczych. 

Przykładowy program wyjazdu  autokarem na kurs 5 dniowy  

− 1 dzień - wyjazd grupy z Warszawy, przejazd, w tym nocny przez Niemcy, Holandię, Belgię, 
Francję

Możliwość włączenia do programu noclegu na trasie oraz zwiedzania wybranego miejsca (Tropical 
Islands w okolicach Berlina, Antwerpii czy Brugii – kalkulacja odrębna w zależności od wybranej 
opcji)

− 2 dzień - dojazd do  Ashford, zakwaterowanie, kolacja, zwiedzanie okolicy

− 3- 6 dzień - zajęcia językowe, sportowe i rekreacyjne 

− 7 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd z  Ashford, przejazd do Londynu, zwiedzanie 
British Museum oraz najważniejszych zakątków i zabytków Londynu, wyjazd w kierunku 
Polski w godzinach wieczornych

− 8 dzień - przyjazd do Warszawy w godzinach wieczornych 
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Cena wyjazdu kalkulowana indywidualnie w zależności od ilości osób, programu i dodatkowych 
opcji.

Cena obejmuje:  transport komfortowym autokarem (regulowane fotele, DVD, barek, TV), opłaty 
przeprawy promem lub eurotunelem, uczestnictwo w programie English Classes plus Adventure 
Programme,  tj.   zakwaterowanie (5 noclegów), pełne wyżywienie w czasie pobytu, intensywny 
kurs  językowy  z  zajęciami  sportowymi  i  rekreacyjnymi,  wycieczkę  do  Londynu,  opiekę 
przedstawiciela Biura w czasie całego wyjazdu, ubezpieczenie NNW.

Dopłata za pokój 2-4 os z łazienką wynosi 75 funtów/os.

Cena nie obejmuje: posiłków w czasie przejazdu autokarem, wydatków własnych.

Oferta ważna dla grupy min. 45 os + 3 osoby opieki gratis

Przykładowy program wyjazdu samolotem na kurs 5 dniowy  

− 1 dzień – wylot  do Londynu,  dojazd do  Ashford,  zakwaterowanie,  kolacja,  zwiedzanie 
okolicy

− 3- 6 dzień - zajęcia językowe, sportowe i rekreacyjne 

− 7 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Londynu, wylot do Polski w godzinach 
wieczornych,  

Cena wyjazdu kalkulowana indywidualnie w zależności od ilości osób, programu i dodatkowych 
opcji oraz terminu wylotu.

Cena obejmuje:  przelot w obie strony, transfer z/do lotniska, uczestnictwo w programie  English 
Classes  plus  Adventure  Programme,  tj. zakwaterowanie  (5  noclegów),  pełne  wyżywienie  w 
czasie pobytu, intensywny kurs językowy z zajęciami sportowymi i rekreacyjnymi, ubezpieczenie 
NNW.

Dopłata za pokój 2-4 os z łazienką wynosi 75 funtów/os.

Oferta ważna dla grupy min. 15 os + 1 osoba opieki gratis 

Istnieje możliwość dołączenia do wyjazdu zwiedzanie Londynu oraz opiekę przedstawiciela Biura.
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