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KURSY JĘZYKOWE
ZA GRANICĄ

KATALOG 2021

Biuro sprzedaży indywidualnej ATAS

Co wyróżnia ATAS:

00-666 WARSZAWA ul. Noakowskiego 4
tel. 22 245 50 00
e-mail: kursy@atas.pl

 mamy 32-letnie doświadczenie w organizacji
wyjazdów dla młodzieży

Biuro obsługi agencyjnej
00-666 WARSZAWA ul. Noakowskiego 4
tel. 660 508 387
e-mail: agenci@atas.pl

Telefon alarmowy ATAS
kursy językowe:

(+ 48) 600 245 074
W terminie od 26.06 do 29.08.2021 pracownicy ATAS
służą pomocą w sytuacjach awaryjnych oraz związanych
z przejazdami naszych Klientów. Numer telefonu będzie
umieszczony w przedwyjazdowych dokumentach wysyłanych mailem.
Uwaga: Pod tym telefonem nie są udzielane informacje o ofercie oraz realizacji programu. W celu uzyskania
informacji o ofercie prosimy o telefon do biura ATAS od
pon.–pt. w godzinach 09:00–17:00.

 oferujemy: kursy językowe za granicą dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, obozy językowe, obozy
turystyczne dla młodzieży w wakacje, warsztaty
językowe za granicą dla dzieci i młodzieży w roku
szkolnym
 ATAS jest przedstawicielem renomowanych szkół
językowych za granicą
 oferujemy kilkadziesiąt kursów: wakacyjnych,
całorocznych, standardowych, intensywnych,
specjalistycznych oraz wyjazdów grupowychsłużymy doradztwem przy wyborze odpowiedniego
kursu językowego
 w naszej ofercie znajdą Państwo kursy językowe
z językiem: angielskim, niemieckim, włoskim,
rosyjskim, hiszpańskim i francuskim
 proponujemy kursy:

KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OFERTY COMFORT
ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI Wyjazdy z opiekunem ATAS!
Kod kursu

Miejscowość

Szkoła

Grupa
wiekowa

Zakwaterowanie
akademik rodzina

KAA-24/X UK, Brighton

Brighton
12–17 lat
Language College

KAA-05/X UK, Brighton

Embassy Summer 11–17 lat

KAA-04/X UK, Bournemouth

Richard Language 12–17 lat
16–21 lat
College

KAA-35/X UK, Cambridge

Select English

13–17 lat



KAA-11/X UK, Eastbourne

Twin

10–17 lat



KAA-36/X UK, Edynburg

Mackenzie School 12–17 lat



KAA-16/X UK, Londyn

13–17 lat
Embassy Summer 18–25
lat



KAA-42/X UK, Lymington

English Naturally

11–17 lat

KAA-31/X UK, Oxford

Kings

12–17 lat

KAA-26/X UK, Petersfield

English Naturally

11–17 lat

Easy School

11–17 lat



USA, Nowy Jork

Kings

12–17 lat

USA,
Los Angeles – Malibu

Kings

Cena w PLN

6690

7

10040

8



od 8340

9



od 9340

10

od 8190

11

od 9330

12

10340

13



7340

14



od 9240

15



7340

16



8080

17



od 15940

18

10–17 lat



od 17490

19

TLA

13–18 lat



15140

20

Emerald Cultural
Ins tute

11–17 lat



od 9230

21

KHH-03/X HISZPANIA, Malaga

Enforex

12–17 lat



9230

22

KNN-02/X NIEMCY, Berlin

GLS

14–17 lat



8940

23

KCA-02/X CYPR, Larnaka

English in Cyprus

7–17 lat



7840

24






1. COMFORT dla dzieci i młodzieży
2. INDYWIDUALNE DLA DZIECI i młodzieży
3. PREMIUM
4. RODZIC Z DZIECKIEM

Informacje wyjazdowe:

5. INDYWIDUALNE dla starszej młodzieży
i dorosłych

KMA-05/X MALTA

informacje przedwyjazdowe będą wysyłane mailem na
kilka dni przed wyjazdem

6. INNE JĘZYKI – kursy dla dzieci, młodzieży
i dorosłych

KUA-09/X

 poza wartościowym charakterem naszych imprez
stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo
uczestników
Więcej informacji na kursy.atas.pl

Ucz się języków z ATAS
ŚLEDŹ NAS NA

„Katalog kursów językowych” opracowany przez zespół:
Dorota Darnowska, Joanna Faderewska, Izabela Drożdż
Wydawca: ATAS Biuro Wyjazdów Językowych,
ul. Noakowskiego 4 (Pl. Politechniki), 00-666 Warszawa
Opracowanie graficzne i skład: Katarzyna.Marcinkiewicz@kontakt.waw.pl
Druk: Lotos Poligrafia

Strona

KUA-12/X

KUA-14/X USA, Miami
KIA-08/X

IRLANDIA, Dublin





ANGIELSKI: KURSY DLA STARSZEJ MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Grupa
wiekowa

Zakwaterowanie
akademik rodzina

Kod kursu

Miejscowość

Szkoła

KMA-06/14-21

Malta, St. Julian’s

Sprachcaﬀe

14–21 lat



KAA-30/L

UK, Lancing

Bede’s Summer School

13–18 lat



KAA-52

UK, Brighton

Kings

od 16 lat





28

KAA-56

UK, Cambridge

Studio Cambridge

od 16 lat





29




KON-01

Austria, Wiedeń

Ac lingua

12–17 lat
16–19 lat

KHH-03

Hiszpania, Barcelona

Enforex

od 16 lat

kursy.atas.pl



Strona

26
27

30



31
1

Poniższe oferty znajdą Państwo na stronie: kursy.atas.pl

ANGIELSKI: RODZIC Z DZIECKIEM

KURSY DOBIERANE INDYWIDUALNIE
ANGIELSKI: KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Kod kursu

Miejscowość

Szkoła

Grupa
wiekowa

Zakwaterowanie

Swatar

akademik rodzina

Embassy Summer

8–12 lat
12–17 lat





rezydent

Kings

14–17 lat





rezydent

WIELKA BRYTANIA
KAA-02/B

Bournemouth
h

Miejscowość

Szkoła

KAA-55/R

Londyn

Stay Campus

KMA-07/R

Malta, St. Julian's

EC

KCA-02/R

Cypr, Limassol

English in Cyprus

Rezydent

MALTA
KMA-01

Kod kursu

MALTA



rezydent

KMA-03

St. Julian’s

EC

KMA-05/V

Valle a

Southbourne School

10–15 lat

KAA-06

Brighton

Sprachcaﬀe

12–17 lat



KAA-15

Cambridge

Studio Cambridge

12–16 lat
16–19 lat



KAA-17

Londyn/Cobham Hall

Emerald Cultural Ins tute

11–17 lat



KAA-02/L

Londyn

Kings

14–17 lat



rezydent

KAA-50/B

KAA-20

Oxford

Oxford English Centre

14–17 lat



rezydent

Dublin

Emerald Cultural Ins tute

11–17 lat
16–18 lat

WIELKA BRYTANIA



rezydent



rezydent



Grupa
wiekowa

Zakwaterowanie
Rezydent
akademik rodzina





rezydent

Easy School of Languages





rezydent

Sprachcaﬀe

od 18 lat





rezydent

Bournemouth

Kings

od 16 lat





rezydent

KAA-53

Brighton

Sprachcaﬀe

od 18 lat





rezydent

KAA-11

Eastbourne

Twin

od 16 lat

KAA-59

Edynburg

Kaplan

od 16 lat





KAA-75

Liverpool

Liverpool School of
English

od 16 lat





KAA-63

Londyn

EC

od 16 lat
od 30 lat





rezydent

KAA-50/L

Londyn

Kings

od 16 lat





rezydent

KAA-55

Londyn

Stay Campus

od 18 lat



KAA-69

Oxford

Kings

od 16 lat





Emerald Cultural Ins tute

od 17 lat





















Grupa
wiekowa

Zakwaterowanie
akademik

Rezydent

rezydent

rezydent

KAA-30/B

UK, Brighton

Bede's Summer School

15–19 lat



KAA-08/C
KAA-08/S

UK, Clayesmore
UK, Seaford

Expor se

9–14 lat
10–16 lat



KAA-30/D

UK, Dicker

Bede's Summer School

12–17 lat



USA

KAA-07

UK, Folkestone

Earscliﬀe Summer

13–17 lat



KUA-09/L

Los Angeles

Kings

KAA-44

UK, Londyn

Kensington Park School

14–17 lat



rezydent

KUA-04/N

Nowy Jork

EC

KAA-19

UK, Oxford

IH

12–17 lat



rezydent

KUA-03/N

Nowy Jork

Kaplan

od 16 lat
od 25 lat
od 16 lat
od 30 lat
od 18 lat
od 30 lat

KAA-43/S

UK, St Albans

Bell

11–17 lat



KUA-04/M

Miami

EC

od 16 lat





KAA-29/W

UK, Windlesham

Bede's Summer School

10–14 lat



Toronto

EC

od 16 lat
od 30 lat





Limassol

English in Cyprus

od 16 lat





KAR-02/L

Leysin

rezydent

IRLANDIA
KIA-08/11-18 Dublin

KANADA
KUA-10/T

SZWAJCARIA
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WIELKA BRYTANIA

KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – ANGIELSKI: SZKOŁY PREMIUM
Szkoła

6–15 lat
od 20 lat
8–12 lat
12–17 lat
od 30 lat
5–15 lat
od 20 lat

od 18 lat
od 30 lat
od 18 lat
od 50 lat

KMA-06/18+ St. Julian’s

IRLANDIA

Miejscowość

Szkoła

rezydent

Bournemouth

Kod kursu

Miejscowość



KAA-03

KIA-08

Zakwaterowanie Rezydent
akademik

ANGIELSKI: KURSY DLA STARSZEJ MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Kod kursu

rezydent

Grupa
wiekowa

CYPR
Swiss Educa on Academy

10–17 lat



KCA-02
kursy.atas.pl

kursy.atas.pl

3

INNE JĘZYKI: KURSY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Kod kursu

Miejscowość

Szkoła

Grupa
wiekowa

Ac lingua

od 16 lat

AUSTRIA – NIEMIECKI
KON-01/16+

Wiedeń

Zakwaterowanie
Rezydent
akademik rodzina





NIEMCY – NIEMIECKI
KNN-02

Berlin

GLS

KNN-04

Berlin

GLS

7–14 lat
12–16 lat
16–18 lat
od 18 lat
od 30 lat

KNN-05/B
KNN-05/M
KNN-05/K

Berlin
Monachium
Kolonia

BWS

KNN-03

Frankfurt

Kursy językowe COMFORT



Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w doborze kursów, osobiste wizyty
w zagranicznych szkołach językowych oraz opinie uczestników, stworzyliśmy ofertę
optymalnych wyjazdów językowych dla młodzieży, które nazwaliśmy kursami COMFORT.
Co je charakteryzuje:





od 16 lat





Sprachcaﬀe

12–21 lat





Sprachcaﬀe

13–21 lat
15–21 lat





France Langue

od 17 lat





Enforex

od 16 lat





WŁOCHY – WŁOSKI
Florencja
Mediolan
KWW-01
Siena
Rzym
ROSJA – ROSYJSKI

Scuola Leonardo da Vinci

od 16 lat





 WYKWALIFIKOWANA I DOŚWIADCZONA KADRA NATIVE SPEAKERÓW: zajęcia
lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone są przez kadrę szkolną.

KER-01

Derzhavin Ins tute



 POLSKOJĘZYCZNY OPIEKUN: sprawuje dodatkową opiekę nad kursantami podczas
transportu z/do Polski, bierze udział w wycieczkach i zajęciach pozalekcyjnych, dba
o prawidłowy przebieg kursu i odpowiednie warunki zakwaterowania, a uczestnicy
i rodzice w każdej chwili mogą się z nim skontaktować.

FRANCJA – FRANCUSKI
KFF-01/N
Nicea
KFF-01/P
Paryż
KFF-05/N
Nicea
KFF-05/P
Paryż
HISZPANIA – HISZPAŃSKI
Barcelona
Madryt
KHH-03
Malaga
Walencja

St. Petersburgg

od 16 lat



Więcej ofert i języków (arabski, chiński itd.) na stronie kursy.atas.pl

 Z A JĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ Z AGR ANICZNE SZKOŁY JĘZ YKOWE:
o wieloletnich tradycjach, dużym doświadczeniu w nauczaniu języka, w większości
posiadające akredytację m.in.: Bri sh Council, English UK, Quality English, Feltom
w zależności od kierunku.
 NAUKA I ZABAWA W MIĘDZYNARODOWYM GRONIE: szkoły językowe przyjmują
uczniów z całego świata. Lekcje, wycieczki, zajęcia pozalekcyjne: rekreacyjne
i sportowe odbywają się w towarzystwie międzynarodowym i stanowią świetną
okazję do ćwiczenia języka w naturalnych sytuacjach.
 LEKCJE W KLASACH: ODBYWAJĄ SIĘ 5 DNI W TYGODNIU. Nauczyciele dbają,
by uczestnicy rozwinęli swoje umiejętności językowe, dobrze się przy tym bawiąc.
Kładą nacisk na przełamanie bariery mówienia.

 TRANSPORT Z OPIEKUNEM: organizujemy grupowy transport z opiekunem ATAS,
który sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu wyjazdu z Polski do powrotu,
do kraju.
 NIEZAPOMNIANE WAKACJE: program młodzieżowych kursów językowych został
tak przygotowany, aby zapewnić uczestnikom wspaniałe wakacje za granicą – wraz
z kursantami z innych krajów uczestniczą w wycieczkach, poznają okolicę, lokalną
społeczność, zawierają nowe przyjaźnie. Wracając do Polski lepiej znają nie tylko
język, ale i kulturę kraju, który odwiedzili.
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PODRÓŻ

AUTOKAR, SAMOLOT

AUTOKAR
W wyznaczonych terminach, z różnych miast Polski,
wyjeżdżają komfortowe autokary do Brighton, Eastbourne w Wielkiej Brytanii. Gwarantujemy komfortowy
przejazd autokarami, wyposażonymi w DVD, klimatyzację, siedzenia uchylne i WC. W trakcie podróży
zapewniamy opiekuna, który jest w stałym kontakcie
z firmą oraz szkołą językową (realizujemy wyjazdy
z różnych miast, przejazdy na trasie południowej lub
północnej realizowane są busem lub autobusem do

autokaru głównego na linii centralnej).
W czasie przejazdu autokar zatrzymuje się co kilka
godzin na krótkie postoje techniczne.
SAMOLOT
ATAS organizuje grupowy transport lotniczy z opiekunem – PAKIET LOTNICZY do Londynu, Edynburga,
Dublina, Los Angeles, Miami, Nowego Jorku, Malagi
oraz na Maltę i Cypr, a następnie transfery do wielu
miejscowości docelowych.

Wielka Brytania – AUTOKAR

Edynburg – SAMOLOT

Dublin – SAMOLOT

Malaga – SAMOLOT

Malta – SAMOLOT

Cypr – SAMOLOT

Berlin – SAMOLOT

Los Angeles, Malibu – SAMOLOT

Miami, USA – SAMOLOT

Nowy Jork – SAMOLOT

KAA-24/X
Wiek: 12–17 lat – wakacyjny
14–17 lat – intensywny
Długość pobytu: 2 tygodnie

SZCZEGÓŁY TRANSPORTU
Wielka Brytania – SAMOLOT

WIELKA
BRYTANIA
BRIGHTON

Transport: autokar

Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
Warszawa–Londyn godz. 07:35 – 09:35
Londyn–Warszawa godz. 18:15 – 21:55

Przelot na trasie:
Warszawa lub Modlin – Edynburg – Warszawa lub Modlin, rozkład lotów
podany będzie w późniejszym terminie
Przelot na trasie:
Warszawa lub Modlin – Dublin – Warszawa lub Modlin, rozkład lotów podany
będzie w późniejszym terminie
Przelot na trasie:
Warszawa lub Modlin – Malaga – Warszawa lub Modlin, rozkład lotów podany
będzie w późniejszym terminie
Szczegóły przelotu liniami Air Malta:
Warszawa–Malta godz. 19:30 – 22:00
Malta–Warszawa godz. 16:00 – 18:40
Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
Warszawa–Larnaka godz. 22:35 – 03:00
Larnaka–Warszawa godz. 03:50 – 06:25
Przejazd pociągiem na trasie:
Warszawa/ Poznań – Berlin – Warszawa/ Poznań, rozkład będzie podany
w późniejszym terminie
Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
Warszawa–Los Angeles godz. 09:30 – 12:45
Los Angeles–Warszawa godz. 23:25 – 20:00
Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
Warszawa–Miami godz. 12:05 – 17:30
Miami–Warszawa godz. 20:05 – 12:15
Szczegóły przelotu liniami PLL LOT:
Warszawa–Nowy Jork godz. 16:45 – 20:00
Nowy Jork–Warszawa godz. 16:45 – 13:20

Brighton

Kurs językowy: kurs wakacyjny pozwala na poszerzenie umiejętności językowej, wiedzy o Wielkiej
Brytanii i innych kulturach. Intensywny Global Leadership adresowany do starszej młodzieży, który ma
na celu rozwijanie biegłości językowej oraz umiejętności pracy w zespole. Kurs składa się z lekcji ogólnych
+ warsztatów z zakresu m.in. krytyczne myślenie,
komunikacja, negocjacje, rozwiązywanie problemów,
debata. Szkoła przyjmuje 200 kursantów.

kursy.atas.pl

Przedpłata:
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet autokarowy ATAS
Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna
– polisa od Kosztów Rezygnacji

2000 PLN
400 PLN
290 PLN
200 PLN

Nauka
 20 lekcji w tygodniu, po 45 minut wakacyjny
 35 lekcji w tygodniu, po 45 minut intensywny GL
 Maksymalna liczba osób w klasie: 16
 Test kwalifikacyjny, materiały szkolne do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Rodzina: pokój 2–3-osobowy. Śniadanie,


ciepły lunch w szkole (w weekend u rodziny),
obiadokolacja
Bilet na komunikację miejską odbierasz 1. dnia
szkoły

Zajęcia pozalekcyjne
 4 zajęcia popołudniowe w tygodniu, np. kajakarstwo

morskie, wspinaczka, gry zespołowe, tenis,
zwiedzanie Brighton, oceanarium. 3 zajęcia wieczorne
w tygodniu, np. disco, kręgle, grill, noc filmowa.
 1 wycieczka całodniowa w sobotę do Londynu
i 2 wycieczki półdniowe podczas pobytu.
UWAGA! Przy kursie Intensywnym są tylko zajęcia
wieczorne.

Transfer
Transfer szkolny z przystanku autokarowego w Brighton
do/z rodziny goszczącej w dniu przyjazdu i wyjazdu

Pakiet rezerwacyjny
i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

Nadzór opiekuna ATAS

Informacja o WIZIE dot. kierunków: Los Angeles, Miami i Nowy Jork:
Od 11 listopada 2019 Polacy mogą podróżować turystycznie do USA bez wiz, konieczne jest uzyskanie autoryzacji ESTA
(Electronic System for Travel Authoriza on). Koszt ok. 14 USD (upoważnia do wielokrotnych podróży przez okres dwóch
lat). Rejestracja na stronie: h ps://esta.cbp.dhs.gov. System ESTA będzie dostępny dla podróżnych posiadających paszport
z chipem do odczytu komputerowego.
6

Terminy: 03.07–18.07.2021
17.07–01.08.2021
31.07–15.08.2021
14.08–29.08.2021

Opłata zawiera

 kurs intensywny Global Leadership
 szkoła nad morzem i w centrum

Szczegóły na www.kursy.atas.pl

6290 PLN

Cena:

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami
podczas transportu z/do Polski i na miejscu. Dodatkowo
opiekę sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

kursy.atas.pl

Brighton Language College

7

WIELKA
BRYTANIA
BRIGHTON

Cena:

8690 PLN
Terminy: 27.06–10.07.2021
11.07–24.07.2021
25.07–07.08.2021

Transport: samolot

Przedpłata:
2000 PLN
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet lotniczy z grupą ATAS
1350 PLN
– depozyt płatny 1-wszego dnia w akademiku 40 GBP
– Uwaga!
Za zgubiony klucz do pokoju dopłata
70 GBP
Dodatkowe opcje:
– polisa od Kosztów Rezygnacji
310 PLN

 pobyt na fantastycznym kampusie

Opłata zawiera

 dużo zajęć w terenie i wycieczek

Nauka
 20 lekcji w tygodniu, po 45 minut, rano lub po

Kurs językowy: program obejmuje zajęcia lekcyjne,
pozalekcyjne i wycieczki po najciekawszych zakątkach
Brighton. Aktywności na kampusie oraz w terenie
rozwijają komunikację w codziennych sytuacjach
w atmosferze dobrej zabawy. Szkoła przyjmuje do
450 kursantów.

 Maksymalna liczba osób w klasie: 15
 Test kwalifikacyjny
 Wypożyczone materiały szkolne do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Akademik: pokój 1-osobowy z łazienką. Śniadanie,

KAA-05/X
Wiek: 11–17 lat
Długość pobytu: 2 tygodnie

University of Sussex

popołudniu

ciepły lunch (w weekend pakowany), obiadokolacja

Zajęcia pozalekcyjne
 5 zajęć popołudniowych w tygodniu i codziennie




WIELKA
BRYTANIA
BOURNEMOUTH
KAA-04/X
Wiek: 12–17 lat – kurs Clas
16–21 lat – kurs Integra
Długość pobytu: 2 tygodnie
Transport: samolot

młodzieży

 mała, rodzinna szkoła nad morzem
Kurs językowy: program Clas oferuje doskonalenie
języka w komunikacji i rozumieniu. Poranna nauka
w klasach połączona z zajęciami sportowych i kulturowych w godzinach popołudniowych. Intensywny
program Integra dla starszych kursantów pragnących
w krótkim czasie znacznie poprawić znajomość języka
angielskiego.

Przedpłata:
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet lotniczy z grupą ATAS
Dodatkowe opcje:
– polisa od Kosztów Rezygnacji

2000 PLN
1350 PLN
260 PLN

Nauka
 20 lekcji w tygodniu, po 45 minut – kurs Clas
 28 lekcji w tygodniu, po 45 minut – kurs Integra
 Maksymalna liczba osób w klasie: 12
 Test kwalifikacyjny, materiały szkolne do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Pokój 2-osobowy, śniadanie, pakowany lunch (Clas),
obiadokolacja

 Bilet na komunikację miejską otrzymasz 1 dnia
w szkole

Zajęcia pozalekcyjne
 Kurs Clas: 5 zajęć popołudniowych tygodniowo,

np. kręgle, tenis, oceanarium, pływanie, krykiet.
1 zajęcia wieczorne w tygodniu: disco na plaży, gry
zespołowe. 2 półdniowe wycieczki podczas pobytu
Kurs Integra: 1 zajęcia popołudniowe w tygodniu
np. wycieczka, zajęcia wieczorne w piątki, np. bilard,
frisbee, gry zespołowe, barbecue, wieczór filmowy.
1 całodniowa w sobotę wycieczka

Transfer
Przejazd z/na lotnisko Heathrow w Londynie autobusem Na onal Express do centrum Bournemouth,
następnie taxi transfer do miejsca zakwaterowania
w dniu przyjazdu i wyjazdu

Transfer szkolny z/na lotnisko Heathrow w Londynie
w dniu przyjazdu i wyjazdu

Pakiet rezerwacyjny
i ubezpieczeniowy

Pakiet rezerwacyjny
i ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

Nadzór opiekuna ATAS

Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami
podczas transportu z/do Polski i na miejscu. Dodatkowo opiekę sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

Embassy Summer

Terminy: 04.07–17.07.2021
18.07–31.07.2021
01.08–14.08.2021



Transfer
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6990 PLN
INTEGRA – 7390 PLN
CLAS –

Opłata zawiera

 intensywny kurs dla starszej

zajęcia wieczorne, np. gry zespołowe, tenis,
warsztaty taneczne, sztuka i rzemiosło, gry zabawy,
wieczory filmowe, pokazy mody, karaoke, disco,
zwiedzanie miasta.
Wycieczka całodniowa w sobotę do Londynu
i 2 wycieczki półdniowe.
Przejazdy wg programu szkolnego są wliczone
w cenę

Cena:

kursy.atas.pl

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami
podczas transportu z/do Polski i na miejscu. Dodatkowo opiekę sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

kursy.atas.pl

Richard Language College

9

WIELKA
BRYTANIA
CAMBRIDGE

Cena:

7990 PLN
AKADEMIK – 9390 PLN
RODZINA –

Terminy: 04.07–17.07.2021
18.07–31.07.2021
01.08–14.08.2021

KAA-35/X

Przedpłata:
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet lotniczy z grupą ATAS,
szczegóły s. 6
Dodatkowe opcje:
– akademik, pokój 1-osobowy
1-osobowy z łazienką
– polisa od Kosztów Rezygnacji

Wiek: 13–17 lat – akademik
14–17 lat – rodzina
Długość pobytu: 2 tygodnie
Transport: samolot

 wspaniałe miasto uniwersyteckie
 ciekawy program zajęć
pozalekcyjnych

Kurs językowy: obejmuje naukę w klasach, bogaty
program zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz sobotnie wycieczki. Podczas lekcji kursanci pracują
w grupach, prowadzą ciekawe dyskusje i projekty.
Szkoła przyjmuje 220 kursantów.

2000 PLN

KAA-11/X

1350 PLN

Wiek: 10–17 lat – 20 lekcji
14–17 lat – 24 lekcje

620 PLN
720 PLN
340 PLN

Opłata zawiera

Nauka
 20 lekcji w tygodniu, po 60 minut
 Maksymalna liczba osób w klasie: 12
 Test kwalifikacyjny
 Materiały szkolne do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Akademik: pokój 2–3-osobowy (ograniczona liczba)
 Rodzina: pokój 2-osobowy
 Śniadanie, lunch, obiadokolacja
Zajęcia pozalekcyjne
 Codzienne zajęcia sportowo-rekreacyjne, np. tenis,


WIELKA
BRYTANIA
EASTBOURNE

AUTOKAR

Cena:
20 lekcji
24 lekcje

SAMOLOT

7790 PLN 7890 PLN
7930 PLN 8030 PLN
Terminy: AUTOKAR: 17.07–01.08.2021
31.07–15.08.2021
SAMOLOT: 18.07–31.07.2021
01.08–14.08.2021

Przedpłata:
Dopłaty obowiązkowe:
– Transport grupowy ATAS:
pakiet autokarowy
pakiet lotniczy
– depozyt płatny 1. dnia w akademiku
Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna
– polisa od Kosztów Rezygnacji

Długość pobytu: 2 tygodnie
Transport: samolot lub autokar

 piękny, nadmorski kurort
 wspaniały kampus blisko plaży

2000 PLN

400 PLN
1350 PLN
20 GBP
250 PLN
290 PLN

Opłata zawiera

i centrum

Kurs językowy: program łączy naukę w klasach
z ciekawymi zajęciami sportowymi, kulturowymi i wycieczkami z przewodnikiem. Szkoła mieści się 15 minut
od centrum i plaży. Szkoła przyjmuje do 250 kursantów.

Nauka
 20 lub 24 lekcje w tygodniu, po 45 minut
 Maksymalna liczba osób w klasie: 16
 Test kwalifikacyjny
 Materiały szkolne do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Akademik: pokój 4–6-osobowy i wieloosobowy.
Śniadanie, lunch (ciepły pon-pt), obiadokolacja

Zajęcia pozalekcyjne
 Codzienne zajęcia popołudniowe i wieczorne,

gry zespołowe, quizy, pokazy mody, malowanie
T-shirtów, barbecue, kręgle, pikniki, disco, zajęcia
plastyczne, zakupy. Zwiedzanie miasta, muzeum
Sobotnia wycieczka i 1 półdniowa wycieczka
w tygodniu



Transfer

np. golf, kręgle, Laser Quest, tenis ziemny i stołowy,
pływanie, jazda na rolkach, kino, karaoke, zajęcia
artystyczne, quizy, disco.
UWAGA! Kurs 24 lekcji – 2 zajęcia popołudniowe
w tygodniu oraz codzienne zajęcia wieczorne

Transfer
 AUTOKAR: transfer busem z/do przystanku autoka-

Transfer szkolny z/na lotnisko Heathrow w Londynie
w dniu przyjazdu i wyjazdu

Pakiet rezerwacyjny
i ubezpieczeniowy

rowego w Brighton do akademika w Eastbourne

 SAMOLOT: transfer z/na lotnisko Heathrow do akademika w dniu przyjazdu i wyjazdu

Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

Pakiet rezerwacyjny
i ubezpieczeniowy

Nadzór opiekuna ATAS
Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami
podczas transportu z/do Polski i na miejscu. Dodatkowo opiekę sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

Nadzór opiekuna ATAS
Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami
podczas transportu z/do Polski i na miejscu. Dodatkowo opiekę sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.
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Select English

kursy.atas.pl

kursy.atas.pl

Twin
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WIELKA
BRYTANIA
EDYNBURG
KAA-36/X
Wiek: 12–17 lat
Długość pobytu: 2 tygodnie
Transport: samolot

 akademik w kampusie lub rodzina
goszcząca

 fantastyczne ośrodki nauczania
Kurs językowy: podczas zajęć młodzież rozwija
umiejętności językowe i poszerzają wiedzę o kulturze Szkocji. Zajęcia odbywają się w dwóch ośrodkach
w zależności od zakwaterowania: Ośrodek Merchiston
Castle (akademik), jeden z najlepszych brytyjskich szkół
z internatem. Przyjmuje do 140 osób. Ośrodek Leith
(rodzina goszcząca), przyjmuje do 180 uczniów.

Cena:

7790 PLN
AKADEMIK – 8890 PLN
RODZINA –

Terminy: 11.07–25.07.2021
25.07–08.08.2021
Przedpłata:
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet lotniczy z grupą ATAS
Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna w rodzinie
– polisa od Kosztów Rezygnacji

2000 PLN

310 PLN
320 PLN

Nauka
 15 lekcji w tygodniu, po 60 minut
 Maksymalna liczba osób w klasie: 16
 Test kwalifikacyjny
 Materiały szkolne do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Akademik: pokój 2-osobowy z łazienką
 Rodzina: pokój 2–3-osobowy
 Bilet na komunikację miejską w cenie;
 Śniadanie, ciepły lunch w szkole, w weekend
pakowany lunch, obiadokolacja

KAA-16/X

Przedpłata:
2000 PLN
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet lotniczy z grupą ATAS
1350 PLN
– depozyt płatny 1-wszego dnia w akademiku 40 GBP
UWAGA: opłata za zgubiony klucz do pokoju 40 GBP
Dodatkowe opcje:
– polisa od Kosztów Rezygnacji
310 PLN

Wiek: 13–17 lat
18–25 lat
Długość pobytu: 2 tygodnie

 pres

żowy uniwersytet UCL
w centrum Londynu

 zwiedzanie najciekawszych atrakcji
Kurs językowy: zajęcia lekcyjne odbywają się na terenie
kampusu University College London w centrum miasta,
tuż obok Oxford Street. Naukę w klasach uzupełnia
ciekawy program zajęć pozalekcyjnych i wycieczek.
Szkoła oferuje także wycieczki opcjonalne, płatne
w szkole, np. Tower of London, London Eye, Madame
Tussauds, Thorpe Park. Przyjmuje do 350 kursantów.

Opłata zawiera

Nauka
 20 lekcji w tygodniu, po 45 minut, rano
i popołudniu

 Maksymalna liczba osób w klasie: 15
 Test kwalifikacyjny
 Wypożyczone materiały szkolne do nauki, certyfikat
ukończenia kursu

Zakwaterowanie i wyżywienie
 Akademik – kampus: pokój 1–2-osobowy
 Śniadanie, ciepły lunch, w weekend voucher na
lunch, obiadokolacja

Zajęcia pozalekcyjne
 Codzienne zajęcia popołudniowe i wieczorne,

wycieczki po mieście i 5 zajęć wieczornych
w tygodniu, np. warsztaty z innowacyjnego
myślenia, fitness, pływanie, zajęcia plastyczne
i artystyczne, noc filmowa, karaoke, disco.
Rodzina: 5 zajęć popołudniowych w tym wycieczki
po mieście i 2 zajęcia wieczorne w tygodniu,
np. warsztaty, karaoke, gry i zabawy i 2 wycieczki
całodniowe w soboty.



np. gry miejskie, mini olimpiada, disco, quizy,
karaoke, pokaz mody, wieczory filmowe
i międzynarodowe, zabawy w parku, gry zespołowe.
Półdniowe wycieczki po Londynie i 1 wycieczka
całodniowa poza Londyn. Przejazdy wg programu są
wliczone w cenę

Transfer

Transfer

Taxi transfer ATAS z/na lotnisko Heathrow w Londynie
w dniu przyjazdu i wyjazdu

Transfer szkolny z/na lotnisko w Edynburgu w dniu
przyjazdu i wyjazdu

Pakiet rezerwacyjny
i ubezpieczeniowy

Pakiet rezerwacyjny
i ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

Nadzór opiekuna ATAS

Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami
podczas transportu z/do Polski i na miejscu. Dodatkowo opiekę sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami
podczas transportu z/do Polski i na miejscu. Dodatkowo opiekę sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

Mackenzie School of English

8990 PLN
Terminy: 27.06–10.07.2021
11.07–24.07.2021
25.07–07.08.2021
08.08–21.08.2021

Transport: samolot

Zajęcia pozalekcyjne
 Akademik: 5 zajęć popołudniowych, w tym
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Cena:

1540 PLN

Opłata zawiera



WIELKA
BRYTANIA
LONDYN

kursy.atas.pl

kursy.atas.pl

Embassy Summer

13

WIELKA
BRYTANIA
LYMINGTON
KAA-42/X
Wiek: 11–14 lat
15–17 lat

Cena:

5990 PLN
Terminy: 18.07–31.07.2021

Przedpłata:
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet lotniczy z grupą ATAS
Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna
– polisa od Kosztów Rezygnacji

2000 PLN
1350 PLN
260 PLN
220 PLN

Transport: samolot

 mała, rodzinna szkoła
 kurs Work Experience
Kurs językowy: program koncentruje się na wzbogaceniu słownictwa, rozumieniu ze słuchu oraz mówieniu.
Ponadto szkoła organizuje środowe spotkania z lokalną
społecznością. Kursanci powyżej 16 lat mogą zamienić
zajęcia pozalekcyjne na work experience, doświadczenie zawodowe kursanci zdobywają w sklepach lub
kawiarniach. Szkoła przyjmuje do 80 osób.

Nauka
 15 lekcji w tygodniu, po 60 minut, przedpołudniem
 Maksymalna liczba osób w klasie: 15
 Test kwalifikacyjny online przed wyjazdem
 Materiały szkolne do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Rodzina: pokój 1,2,3-osobowy. Śniadanie,
pakowany lunch, obiadokolacja. Osoby mieszkające
poza Lymington otrzymują w szkole bilet na
komunikację miejską

Zajęcia pozalekcyjne
 4 popołudniowe i 2 wieczorne zajęcia sportowo-



KAA-31/X
Wiek: 12–17 lat
Długość pobytu: 2 tygodnie

Opłata zawiera

Długość pobytu: 2 tygodnie

WIELKA
BRYTANIA
OXFORD

Transport: samolot

 piękny kampus
 słynne uniwersyteckie miasto
Kurs językowy: zajęcia prowadzone są w tradycyjnym,
brytyjskim ośrodku Ruskin College, program łączy
naukę w klasach z ciekawym programem zajęć pozalekcyjnych i wycieczek. Program lekcyjny obejmuje pracę
w grupach, projekty, gry i zabawy. W trakcie kursu
przeprowadzane są testy cząstkowe. Szkoła przyjmuje
do 100 osób.

Cena:

7890 PLN
AKADEMIK – 9190 PLN
RODZINA –

Terminy: 27.06–10.07.2021
11.07–24.07.2021
25.07–07.08.2021
Przedpłata:
2000 PLN
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet lotniczy z grupą ATAS, szczegóły s. 6 1350 PLN
Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna
200 PLN
– polisa od Kosztów Rezygnacji
320 PLN

Opłata zawiera

Nauka
 20 lekcji w tygodniu, po 45 minut, 09:30–13:00
 Maksymalna liczba osób w klasie: 12-15
 Test kwalifikacyjny
 Materiały szkolne do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Rodzina: pokój 2-osobowy, śniadanie, pakowany
lunch, obiadokolacja

 Akademik: pokój 2-osobowy, śniadanie,

ciepły lunch w szkole, na wycieczki pakowany,
obiadokolacja

rekreacyjne w tygodniu, np. pływanie, gry
zespołowe, tenis, foto spacer, sztuka i rzemiosło,
pływanie łódkami, trampolina, film-making.
Środowe Let’s meet up z udziałem lokalnej
społeczności oraz piątkowe imprezy.
Wycieczki półdniowe w czwartki i wycieczka
1 dniowa w sobotę. UWAGA: Na Work Experience
obywają się zajęcia wieczorne i wycieczka
całodniowa

Zajęcia pozalekcyjne
 4 popołudniowe zajęcia sportowo-rekreacyjne


Transfer



Transfer szkolny z/na lotnisko Heathrow w Londynie
w dniu przyjazdu i wyjazdu

w tygodniu np. pływanie łódkami, ogród
botaniczny, sztuka i rzemiosło, gry i zabawy
zespołowe, pieczenie ciastek.
Akademik – 5 zajęć wieczornych, rodzina – 1 zajęcie
wieczorne w tygodniu, np. quizy i zabawy, disco,
wieczory filmowe, barbecue
2 wycieczki półdniowe i 1 wycieczka całodniowa
w sobotę

Transfer

Pakiet rezerwacyjny
i ubezpieczeniowy

Transfer szkolny z/na lotnisko Heathrow w Londynie
w dniu przyjazdu i wyjazdu

Pakiet rezerwacyjny
i ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

Nadzór opiekuna ATAS
Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami
podczas transportu z/do Polski i na miejscu. Dodatkowo opiekę sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

Nadzór opiekuna ATAS
Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami
podczas transportu z/do Polski i na miejscu. Dodatkowo opiekę sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.
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English Naturally

kursy.atas.pl

kursy.atas.pl

CES Centre of English Studies
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WIELKA
BRYTANIA
PETERSFIELD
KAA-26/X
Wiek: 11–14 lat
15–17 lat

Cena:

5990 PLN
Terminy: 11.07–24.07.2021

Przedpłata:
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet lotniczy z grupą ATAS,
szczegóły s. 6
Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna
– polisa od Kosztów Rezygnacji

MALTA
ST. PAUL’S BAY

260 PLN
220 PLN

Przedpłata:
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet lotniczy z grupą ATAS
– depozyt płatny w hotelu 1. dnia
Dodatkowe opcje:
– polisa od Kosztów Rezygnacji

Wiek: 11–17 lat
Transport: samolot

Opłata zawiera

Transport: samolot

 mała, rodzinna szkoła
 kurs Work Experience
Kurs językowy: program nauczania koncentruje się na
wzbogaceniu słownictwa, rozumieniu ze słuchu oraz
mówieniu. Ponadto szkoła organizuje środowe spotkania z lokalną społecznością. Kursanci powyżej 16 lat
mogą zamienić zajęcia pozalekcyjne na work experience, doświadczenie zawodowe kursanci zdobywają
w sklepach lub kawiarniach. Szkoła przyjmuje do 80
osób.

Nauka
 15 lekcji w tygodniu, po 60 minut, przedpołudniem
 Maksymalna liczba osób w klasie: 15
 Test kwalifikacyjny online przed wyjazdem
 Materiały szkolne do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Rodzina: pokój 1, 2, 3-osobowy. Śniadanie,
pakowany lunch, obiadokolacja. Osoby mieszkające
poza Petersfield otrzymują bilet na komunikację
miejską

Zajęcia pozalekcyjne
 4 popołudniowe i 2 wieczorne zajęcia sportowo-

rekreacyjne w tygodniu, np. pływanie, gry
zespołowe, tenis, foto spacer, sztuka i rzemiosło,
pływanie łódkami, trampolina, film-making.
Środowe Let’s meet up z udziałem lokalnej
społeczności oraz piątkowe imprezy.
 Wycieczki półdniowe w czwartki i wycieczka 1
dniowa w sobotę.
UWAGA: Na Work Experience obywają się zajęcia
wieczorne i wycieczka całodniowa

 zwiedzanie zakątków wyspy
śródziemnomorskiej

 4* hotel w St. Paul’s Bay
Kurs językowy: łączy naukę w klasach z bogatym programem zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczek,
w trakcie których kursanci wykorzystują zdobytą na
lekcjach wiedzę, rozwijają swobodę komunikowania się
w języku angielskim również poprzez wspólną zabawę
i poznawanie ciekawych miejsc, zawierają nowe znajomości oraz doświadczają maltańskiego stylu życia.
Szkoła przyjmuje do 200 osób.

2000 PLN
1490 PLN
50 EUR
250 PLN

Opłata zawiera

Nauka
 20 lekcji w tygodniu, po 45 minut
 Maksymalna liczba osób w klasie: 15
 Test kwalifikacyjny
 Materiały szkolne do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Hotel 4*: pokój 3, 4-osobowy z łazienką, klimatyzacją
Śniadanie, lunch pakowany, obiadokolacja

Zajęcia pozalekcyjne
 Bogaty program zajęć popołudniowych

i wieczornych, np. gry i zabawy sportowe,
zwiedzanie okolicy, poszukiwanie skarbów, quizy,
wieczór filmowy, zajęcia relaksacyjne, zakupy,
wieczorne imprezy
1 wycieczka całodniowa w sobotę


Transfer

Transfer

Transfer szkolny z/na lotnisko w dniu przyjazdu
i wyjazdu

Transfer szkolny z/na lotnisko Heathrow w Londynie
w dniu przyjazdu i wyjazdu

Pakiet rezerwacyjny
i ubezpieczeniowy

Pakiet rezerwacyjny
i ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

Nadzór opiekuna ATAS

Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami
podczas transportu z/do Polski i na miejscu. Dodatkowo opiekę sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

Nadzór opiekuna ATAS
Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami
podczas transportu z/do Polski i na miejscu. Dodatkowo opiekę sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.
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* 29.06 – z uwagi na święto lekcje nie odbywają się i zastąpione będą
wycieczką do Ta Fra Ben Rocky Beach

KMA-05/X
Długość pobytu: 2 tygodnie

Długość pobytu: 2 tygodnie

Terminy: 26.06–10.07.2021*
10.07–24.07.2021
24.07–07.08.2021
07.08–21.08.2021

2000 PLN

1350 PLN

6590 PLN

Cena:

English Naturally

kursy.atas.pl

kursy.atas.pl

Easy School of Languages
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USA
NOWY JORK

16290 PLN
2 tygodnie 11990 PLN

Cena: 3 tygodnie

Terminy: 30.06–22.07.2021 (3 tygodnie)
21.07–05.08.2021 (2 tygodnie)

KUA-09/X

Przedpłata:
4000 PLN
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet lotniczy z grupą ATAS,
szczegóły s. 6
3950 PLN
– depozyt płatny 1. dnia w akademiku
100 USD
Dodatkowe opcje:
– polisa od Kosztów Rezygnacji
3 tyg. 610 PLN
2 tyg. 480 PLN

Wiek: 12–17 lat
Długość pobytu: 2 tygodnie, 3 tygodnie
Transport: samolot

 Brooklyn Bridge, Statua Wolności
 ogromna metropolia, światowe

centrum mody, kultury i rozrywki

Kurs językowy: zajęcia prowadzone są na terenie
atrakcyjnego kampusu uniwersytetu The College of
Mount St Vincent. Program łączy zajęcia w klasach
z bogatym programem zajęć pozalekcyjnych i wycieczek. Wspólna nauka oraz aktywności w towarzystwie
międzynarodowym w naturalny sposób rozwijają umiejętności językowe oraz poszerzają wiedzę o Stanach
Zjednoczonych i innych kulturach w atmosferze wakacyjnej zabawy. Szkoła przyjmuje do 150 osób.

Nauka
 15 lekcji w tygodniu, po 60 minut
 Maksymalna liczba osób w klasie: 15
 Test kwalifikacyjny
 Materiały szkolne do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Akademik: pokój 2-osobowy z klimatyzacją.

Śniadanie, ciepły lunch i obiadokolacja serwowana
na ciepło (podczas wycieczek pakowany lunch)



Przedpłata:
4000 PLN
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet lotniczy z grupą ATAS,
szczegóły s. 6
4500 PLN
– depozyt płatny 1. dnia w akademiku
100 USD
Dodatkowe opcje:
– polisa od Kosztów Rezygnacji
2 tyg. 530 PLN
3 tyg. 670 PLN

Wiek: 10–17 lat
Długość pobytu: 2 tygodnie, 3 tygodnie
Transport: samolot

Opłata zawiera

na Pacyfik

 10 wycieczek podczas 3 tygodni
Kurs językowy: zajęcia prowadzone są na terenie
Uniwersytetu Pepperdine. Wspólna nauka oraz aktywności w towarzystwie międzynarodowym w naturalny
sposób rozwijają umiejętności językowe oraz poszerzają wiedzę o Stanach Zjednoczonych i innych kulturach
w atmosferze wakacyjnej zabawy. Szkoła przyjmuje do
250 osób.

Nauka
 15 lekcji w tygodniu, po 60 minut
 Maksymalna liczba osób w klasie: 15
 Test kwalifikacyjny
 Materiały szkolne do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Akademik: pokój 2 osobowy z wiatrakami
 Śniadanie, lunch, obiadokolacja (lunch
i obiadokolacja serwowane na ciepło, podczas
wycieczek pakowany lunch)

Zajęcia pozalekcyjne
 Codzienne zajęcia wieczorne i 1 w tygodniu

np. futball amerykański, gry zespołowe, sztuka
i rzemiosło, bingo, kasyno, taniec, disco, pokaz
mody, gry i quizy, karaoke, zakupy, wieczór filmowy,
tenis
3 tygodnie: 10 wycieczek całodniowych
2 tygodnie: 6 wycieczek całodniowych
Bilety wstępów oraz przejazdy po Nowym Jorku wg
programu szkolnego są wliczone w cenę



popołudniowe zajęcia sportowo-rekreacyjne, np.:
gry zespołowe, taniec, disco, pokazy mody, karaoke,
wieczory filmowe, quizy, pływanie, tenis.
2 tygodnie: 6 wycieczek całodniowych
3 tygodnie: 10 wycieczek całodniowych

Transfer
Transfer szkolny z/na lotnisko w Los Angeles w dniu
przyjazdu i wyjazdu

Transfer

Pakiet rezerwacyjny
i ubezpieczeniowy

Transfer szkolny z/na lotnisko w JFC do miejsca zakwaterowania w dniu przyjazdu i wyjazdu

Pakiet rezerwacyjny
i ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami
podczas transportu z/do Polski i na miejscu. Dodatkowo opiekę sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.
UWAGA: Powrót do Polski po 2 tygodniach 21.07 jest
samodzielny, opiekun odwozi młodzież na lotnisko
w Los Angeles, pomaga w odprawie.

Nadzór opiekuna ATAS

Nadzór opiekuna ATAS
Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami
podczas transportu z/do Polski i na miejscu. Dodatkowo opiekę sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.
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Terminy: 06.07–21.07.2021 (2 tygodnie)
06.07–28.07.2021 (3 tygodnie)

KUA-12/X

Zajęcia pozalekcyjne
 Codzienne zajęcia wieczorne i 1 w tygodniu



12990 PLN
3 tygodnie 17590 PLN

Cena: 2 tygodnie

 wspaniały kampus z widokiem

Opłata zawiera

i wiele innych

USA
LOS ANGELES,
MALIBU

Kings

kursy.atas.pl

kursy.atas.pl

Kings
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USA
MIAMI

Cena:

11490 PLN
Terminy: 10.07–25.07.2021

Przedpłata:
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet lotniczy z grupą ATAS
– depozyt płatny 1. dnia w akademiku
Dodatkowe opcje:
– polisa od Kosztów Rezygnacji

KUA-14/X
Wiek: 13–18 lat
Długość pobytu: 2 tygodnie

 Piękny kampus St. Thomas
University

 wycieczka do NASA
Kurs językowy: kurs wakacyjny daje możliwość doświadczenia studenckiego życia w uniwersyteckim
kampusie oraz spędzenia niezapomnianych wakacji
w mul kulturowej metropolii. Tematyka zajęć poświęcona jest najsłynniejszym aspektom amerykańskiej
kultury. Szkoła przyjmuje do 200 osób.

3950 PLN
100 USD
460 PLN

7690 PLN
AKADEMIK – 8990 PLN
RODZINA –

Terminy: 11.07–25.07.2021

KIA-08/X
Wiek: 11–17 lat
Długość pobytu: 2 tygodnie

Nauka
 15 lekcji w tygodniu, po 60 minut
 Maksymalna liczba osób w klasie: 15
 Test kwalifikacyjny
 Materiały szkolne do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Akademik: pokój 2-osobowy z klimatyzacją.

Śniadanie, ciepły lunch, obiadokolacja (w weekend
śniadanie i obiadokolacja)

Zajęcia pozalekcyjne
 Codzienne zajęcia wieczorne i 1 w tygodniu


Cena:

4000 PLN

Opłata zawiera

Transport: samolot

IRLANDIA
DUBLIN

popołudniowe zajęcia sportowo-rekreacyjne,
np. gry zespołowe, tenis, pływanie, fitness, quizy,
gry i konkursy, wieczory międzynarodowe
8 wycieczek popołudniowych, 2 całodniowe
wycieczki w sobotę i niedzielę m.in. do NASA
Kennedy Space Center

Transport: samolot

 nauka angielskiego w irlandzkim
klimacie

 wspaniały kampus
Kurs językowy: zajęcia językowe prowadzone przez
wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę lektorską na
wszystkich poziomach zaawansowania. Główny nacisk
położony jest na rozwijanie umiejętności swobodnego
komunikowania się w języku angielskim. Po lekcjach
szkoła organizuje zajęcia rekreacyjne oraz weekendowe wycieczki. Zajęcia odbywają się w ośrodku Marino
Ins tute. Szkoła przyjmuje do 230 osób.

Przedpłata:
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet lotniczy z grupą ATAS,
szczegóły s. 6
– depozyt płatny 1.dnia w akademiku
Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna
– polisa od Kosztów Rezygnacji

2000 PLN

1540 PLN
50 EUR
180 PLN
320 PLN

Opłata zawiera

Nauka
 15 lekcji w tygodniu, po 60 minut
 Maksymalna liczba osób w klasie: 15
 Test kwalifikacyjny
 Materiały szkolne do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Rodzina: pokój 2 os., śniadanie, pakowany lunch,


obiadokolacja. Bilet na komunikację miejską dla
osób dojeżdżających
Akademik: pokój 1 os. z łazienką, śniadanie lunch
i obiadokolacja

Zajęcia pozalekcyjne
 Program zajęć sportowo-rekreacyjnych, półdniowe
wycieczki po mieście: rodzina pn-pt, akademik
codziennie. Zajęcia wieczorne: rodzina 2x w tyg.,
akademik 7x w tyg. np. gry zespołowe, karaoke,
wieczór filmowy, taniec irlandzki, badminton
2 wycieczki całodniowe sobotnie.

Transfer
Transfer szkolny z/na lotnisko w Miami w dniu przyjazdu i wyjazdu


Transfer

Pakiet rezerwacyjny
i ubezpieczeniowy

Transfer szkolny z/na lotnisko w Dublinie w dniu przyjazdu i wyjazdu

Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

Nadzór opiekuna ATAS

Pakiet rezerwacyjny
i ubezpieczeniowy

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami
podczas transportu z/do Polski i na miejscu. Dodatkowo opiekę sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

Nadzór opiekuna ATAS
Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami
podczas transportu z/do Polski i na miejscu. Dodatkowo opiekę sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.
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The Language Academy

kursy.atas.pl

kursy.atas.pl

Emerald Cultural Ins tute
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HISZPANIA
MALAGA

Cena:

7690 PLN
Terminy: 17.07–31.07.2021

Przedpłata:
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet lotniczy z grupą ATAS
– depozyt płatny 1. dnia w akademiku
Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna
– polisa od Kosztów Rezygnacji

KHH-03/X
Wiek: 12–17 lat

Cena:

1540 PLN
150 EUR
180 PLN
280 PLN

Przedpłata:
2000 PLN
Dopłaty obowiązkowe:
– przejazd pociągiem z grupą ATAS, 450 PLN
– depozyt płatny 1. dnia w akademiku
100 EUR
– przejazdy po Berlinie, podczas zwiedzania 60 EUR
Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna
180 PLN
– polisa od Kosztów Rezygnacji
280 PLN

KNN-02/X
Wiek: 14–17 lat
Długość pobytu: 2 tygodnie

Transport: samolot

Transport: pociąg

Opłata zawiera

 piękne wybrzeże Costa del Sol
 60% hiszpańskiej młodzieży
w kampusie

Kurs językowy: ciekawy program Summer Camp dla
młodzieży. Pozwala na pogłębienie znajomości języka
i poznanie kultury hiszpańskiej podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i wycieczek. Zajęcia odbywają
się w towarzystwie hiszpańskiej młodzieży. Ośrodek
Colegio Miguel de Unamuno przyjmuje do 250 osób.

Nauka
 20 lekcji w tygodniu, po 45 minut
 Maksymalna liczba osób w klasie: 14
 Test kwalifikacyjny
 Materiały szkolne do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Akademik: pokój 2, 3-osobowy z łazienką,
klimatyzacją. Śniadanie, lunch, obiadokolacja

Zajęcia pozalekcyjne
 Codziennie zajęcia sportowo-rekreacyjne



popołudniowe i wieczorne, np. gry zespołowe,
pływanie, kręgle, siłownia, szukanie skarbów, gry
i zabawy, quizy, warsztaty: taneczne, muzyczne,
naukowe, sztuka i rzemiosło, wyjście na plaże
2 półdniowe wycieczki i 1 wycieczka całodniowa
w sobotę

8490 PLN
Terminy: 27.07–08.08.2021

2000 PLN

Długość pobytu: 2 tygodnie
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NIEMCY
BERLIN

Opłata zawiera

 zakwaterowanie w kampusie
 ciekawy program zajęć
pozalekcyjnych

Kurs językowy: ciekawie przygotowany program
Summer Camp Berlin Westend pozwala na pogłębienie znajomości języka, poznanie kultury niemieckiej
podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych i wycieczek. Nauczysz się niemieckiego z młodzieżą z całego świata.
Świetny sposób na poznanie nowych przyjaciół!

Nauka
 20 lekcji w tygodniu, po 45 minut
 Maksymalna liczba osób w klasie: 12
 Test kwalifikacyjny
 Materiały szkolne do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Akademik: pokój 2-osobowy z łazienką
 Śniadanie, lunch, obiadokolacja
Zajęcia pozalekcyjne
 Codziennie zajęcia sportowo-rekreacyjne

popołudniowe i wieczorne: gry zespołowe, m.in.
siatkówka, baseball, koszykówka. Pływanie, kręgle,
siłownia, quizy, warsztaty: taneczne, muzyczne,
naukowe, sztuka i rzemiosło, wyjścia na plaże
1 wycieczka całodniowa sobotnia

Transfer


Transfer

Transfer szkolny z/na lotnisko w Maladze w dniu
przyjazdu i wyjazdu

Transfer szkolny z/na stację kolejową w Berlinie w dniu
przyjazdu i wyjazdu

Pakiet rezerwacyjny
i ubezpieczeniowy

Pakiet rezerwacyjny
i ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

Nadzór opiekuna ATAS

Nadzór opiekuna ATAS

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami
podczas transportu z/do Polski i na miejscu. Dodatkowo opiekę sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami
podczas transportu z/do Polski i na miejscu. Dodatkowo opiekę sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

Enforex

kursy.atas.pl

kursy.atas.pl

GLS Sprachenzentrum
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CYPR
LARNAKA

6390 PLN

Cena:

Terminy: 02.07–17.07.2021
30.07–14.08.2021
Przedpłata:
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet lotniczy z grupą ATAS
– depozyt płatny 1-wszego dnia w szkole
Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna
– polisa od Kosztów Rezygnacji

KCA-02/X
Wiek: 7–11 lat
12–17 lat

2000 PLN
1450 PLN
60 EUR

Opłata zawiera

 śródziemnomorski klimat
 bezpieczne i przyjazne miejsce
Kurs językowy: zajęcia prowadzone są w kampusie, na
pres żowym uniwersytecie brytyjskim Uclan. Program
łączy naukę w klasach z zajęciami pozalekcyjnymi.
W trakcie wycieczek kursanci poznają najciekawsze
zakątki wyspy i ćwiczą język angielski w codziennych
sytuacjach. Szkoła przyjmuje do 200 kursantów.

Wybrane oferty w renomowanych szkołach językowych dla osób powyżej 12 lat, powyżej 16 lat i 18 lat.


Zajęcia organizowane przez zagraniczne szkoły językowe: wieloletnie tradycje, duże
doświadczenie w nauczaniu języka, w większości posiadające akredytację m.in.: Bri sh Council,
English UK, FELTOM oraz rekomendacje Instytutu Cervantesa w zależności od kierunku



Nauka na różnych poziomach: od podstawowego do zaawansowanego, prowadzona przez
wykwalifikowaną kadrę na ve speakers



Wybór intensywności kursu i wariantu zakwaterowania, zależnie od oferty szkoły są to:
starannie dobrane rodziny goszczące, akademiki, student house, apartamenty



Dodatkowo płatne zajęcia pozalekcyjne oraz wycieczki, zależnie od zainteresowań
i preferencji uczestników. Opłaty pobierane są bezpośrednio w szkole



Pakiety lotnicze z grupą ATAS oferujemy przy niektórych ofertach w sezonie letnim pod
nadzorem pilota ATAS, szczegóły na kursy.atas.pl



Opiekę polskojęzycznego rezydenta zapewniamy w sezonie letnim, przy w wybranych miastach
Wielkiej Brytanii oraz na Malcie – szczegóły znajdą Państwo w poszczególnych ofertach

450 PLN
230 PLN

Długość pobytu: 2 tygodnie
Transport: samolot

Kursy językowe
dla młodzieży i dorosłych

Nauka
 20 lekcji w tygodniu po 45 minut, rano
i popołudniu

 Maksymalna liczba osób w klasie: 15
 Test kwalifikacyjny
 Materiały szkolne do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Akademik: pokój 2-osobowy z łazienką
i klimatyzacją.

 Śniadanie, lunch (ciepły) i obiadokolacja, na
wycieczki pakowany lunch

Zajęcia pozalekcyjne
 Codzienne zajęcia sportowo – rekreacyjne



popołudniowe i wieczorne np. piłka nożna,
piłka plażowa, mini olimpiada, karaoke, talent
show, quizy, wieczory filmowe, wieczory
międzynarodowe, dyskoteka, „wojny robotów”
2 wycieczki całodniowe oraz 2 wycieczki półdniowe
podczas pobytu, np. Troodos, Caledonian Falls and
Troodi ssa, Paphos boat trip, Fasouri Water Park

Szkoły PREMIUM
Dodatkowo w ofercie są dostępne KURSY PREMIUM, skierowane do wymagających młodych ludzi, którzy
chcą czegoś więcej niż wakacyjny kurs językowy.
Co wyróżnia szkoły PREMIUM?


Ciekawe, nietypowe programy nauczania – praca nad gramatyką, słownictwem i komunikacją.
Rozwijanie swoich pasji poprzez wybranie przez siebie tematyczne zajęcia kreatywne, sportowe
w języku angielskim. Prace badawcze, medycyna, biznes, sztuka, gastronomia i wiele innych.

Transfer



Transfer szkolny z/na lotnisko w Larnace do miejsca
zakwaterowania w dniu przyjazdu i wyjazdu

Bardzo wysoki standard usług – ośrodki oferują doskonałe, nowoczesne wyposażenie oraz
mnóstwo udogodnień do nauki i uprawiania różnorodnych sportów.



Pakiet rezerwacyjny
i ubezpieczeniowy

Duże zróżnicowanie narodowościowe – szkoły premium przewidują limity przyjęć dla uczniów
z poszczególnych krajów, tak aby grupa była w pełni międzynarodowa.



Lekcje prowadzone przez na ve speakerów o wysokich kwalifikacjach, przygotowanych do
nauczania obcokrajowców i podchodzących indywidualnie do każdego ucznia.

Ubezpieczenie: NNW, KL, Bagaż

Nadzór opiekuna ATAS
Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami
podczas transportu z/do Polski i na miejscu. Dodatkowo opiekę sprawuje anglojęzyczna kadra szkolna.

24

English in Cyprus

kursy.atas.pl

Oferta kursu premium w katalogu:


Angielski w Lancing dla dzieci i starszej młodzieży



więcej opcji na kursy.atas.pl

kursy.atas.pl

MALTA
ST. JULIAN’S

Cena
KURS STANDARDOWY INTENSYWNY
20 lekcji
30 lekcji
Rodzina pokój 2, 3-os. 6639 PLN
6999 PLN
Akademik pokój 3-os. 7574 PLN
7934 PLN
Akademik pokój 2-os. 7970 PLN
8330 PLN
Akademik pokój 2 os.

KMA-06/14-21

TRANSPORT
SAMOLOT
Pakiet lotniczy ATAS

Wiek: 14–21 lat
Długość pobytu: 2 tygodnie
Transport: samolot

 piękny kampus w St. Julian’s
 nauka angielskiego w ciepłym,
śródziemnomorskim klimacie

Kurs językowy: program standardowy lub intensywny,
czyli 4 lub 6 lekcji dziennie. Lekcje angielskiego skupiają
się na konwersacjach, co pomaga w zdobyciu większej
swobody i pewności mówienia. Angielski na Malcie dla
młodzieży to kurs, w trakcie którego poszerzysz również
swoje słownictwo, poprawisz znajomość gramatyki i będziesz lepiej rozumieć teksty w języku angielskim. Szkoła
przyjmuje do 250 kursantów.

TERMINY
26.06, 03.07, 10.07, 17.07,
24.07, 31.07, 07.08, 14.08,
21.08.2021

Przedpłata:
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
– pakiet lotniczy z grupą ATAS
– depozyt płatny 1. dnia:
akademik, rodzina
– jednorazowy podatek ECO od 18 r.ż
Dodatkowe opcje:
– wszelkie zmiany w rezerwacji minimum

2000 PLN
350 PLN
1490 PLN
50 EUR
5 EUR
250 PLN

WIELKA
BRYTANIA
LANCING
Wiek: 13–18 lat kurs English Plus
13–17 lat kurs FCE/CAE
Długość pobytu: 2 tygodnie
Transport: samolot

 szkoła premium
 przygotowanie do egzaminów
Cambridge

Opłata zawiera

Nauka
 20 lekcji w tygodniu – kurs standardowy
 30 lekcji w tygodniu – kurs intensywny
 Każda lekcje po 45 minut
 Maksymalna ilość osób w grupie: 15
 Test kwalifikacyjny, szkolne materiały edukacyjne
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Rodzina: pokój 2, 3-osobowy

Kurs językowy: kurs English Plus, składa się z 3 części:
English Skills lekcji doskonalących umiejętności językowe,
rozszerzających słownictwo, gramatykę, zwiększających
umiejętności komunikacji, poprawę płynności wymowy
i pisania. Enrichment warsztatów rozwijających umiejętności językowe i pogłębiających wiedzę kulturową
przy wykorzystaniu materiałów z codziennego życia.
Research Project zadań badawczych, które uczniowie
wykonują w grupach. Kurs FCE lub CAE: przygotowujące
do egzaminu Cambridge. Szkoła przyjmuje do 230 osób.

Akademik: pokój 2, 3-osobowy z wiatrakami

Kurs intensywny
ENGLISH PLUS

Kurs egzaminacyjny
FCE lub CAE

2600 GBP

2975 GBP

TRANSPORT
SAMOLOT
Pakiet lotniczy ATAS

KAA-30/L

TERMINY
Kurs English Plus: 11.07,
18.07, 25.07, 01.08.2021
Kurs FCE i CAE: 18.07.2021

Przedpłata:
2000 PLN
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
350 PLN
– pakiet lotniczy z grupą ATAS
1350 PLN
Dodatkowe opcje:
– przedmioty akademickie i zajęcia sportowe na
stronie kursy.atas.pl

Opłata zawiera

Nauka
 22,5 lekcji w tygodniu – kurs English Plus
 22,5 lekcji w tygodniu – kurs FCE lub CAE
 Każda lekcje 60 minut
 Maksymalna ilość osób w klasie: 14
 Test kwalifikacyjny, materiały do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Akademik: pokoje 1, 2-os. oraz kilka pokoi 3–7-os.
Śniadanie, lunch, obiadokolacja

Zajęcia pozalekcyjne
 Zajęcia sportowo-rekreacyjne np. pływanie, gry

zespołowe, tenis, badminton, squash, rugby, joga,
kręgle, kino, disco, uczestnictwo w zajęciach klubu:
szachowego i tanecznego. 2 wycieczki półdniowe
i 1 wycieczka w sobotę

 Śniadanie, ciepły lunch w kampusie, obiadokolacja
Zajęcia pozalekcyjne
 Intensywny program, 8 tygodniowo np. przyjęcie
Transfer
 Transfer szkolny w lotniska w dniu przylotu

Ubezpieczenie szkolne
 Medyczne, polisa od kosztów rezygnacji, OC
Transfer
 Transfer szkolny z/na lotnisko w Londynie w dniu

Nadzór rezydenta
 26.06 – 21.08.2021

Nadzór opiekunów szkolnych 24h
 1 opiekun na 5 uczestników

powitalne, karaoke, wieczór filmowy, grill, pływanie,
zwiedzanie, gry zespołowe, zumba, wieczór
międzynarodowy. 1 wycieczka całodniowa

przyjazdu i wyjazdu

i powrotu
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Cena

Sprachcaﬀe Languages Plus

kursy.atas.pl

kursy.atas.pl

Bede’s Summer School
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WIELKA
BRYTANIA
BRIGHTON

Cena
KURS STANDARDOWY INTENSYWNY/
IELTS
Rodzina
1071 GBP
1195 GBP
pokój 2 os.
Rodzina
1121 GBP
1245 GBP
pokój 1 os.
Akademik on-campus 1467 GBP
1591 GBP
pokój 1 os.

KAA-52

WIELKA
BRYTANIA
CAMBRIDGE
KAA-56

Akademik pokój 2 os.

Wiek: od 16 lat
Długość pobytu: 2 tygodnie
Transport: samolot, transport własny

 kurs przygotowujący do egzaminu
IELTS

 więcej opcji dostępnych na kursy.
atas.pl

Kurs językowy: proponujemy standardowy, intensywny
lub przygotowujący do egzaminu IELTS. Kursy rozwijają
umiejętności komunikacyjne, słuchania, czytania i interpretacji, pisania i prezentowania, poszerzają słownictwo,
znajomość gramatyki, doskonalą akcent. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne i wycieczki, płatne w szkole.

TRANSPORT
SAMOLOT
Pakiet lotniczy ATAS
Transport własny

TERMINY
27.06, 04.07, 11.07, 18.07,
25.07, 01.08, 08.08.2021
w każdą niedzielę

Przedpłata:
2000 PLN
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
350 PLN
Dodatkowe opcje:
– pakiet lotniczy z grupą ATAS
1350 PLN
– zakup biletu na samodzielny przejazd autobusem
Na onal Express na trasie Londyn Heathrow
–Brighton–Londyn Heathrow
40 GBP

Opłata zawiera

Nauka
 20 lekcji w tygodniu – kurs standardowy
 28 lekcji w tygodniu – kurs intensywny
 28 lekcji w tygodniu – kurs IELTS (20 lekcji General

Wiek: od 16 lat
Długość pobytu: 2 tygodnie
Transport: samolot, transport własny

 wspaniała architektura i klimat
miasta

 więcej opcji dostępnych na
kursy.atas.pl

Kurs językowy: intensywny lub standardowy. Na kursie
intensywnym w ramach zajęć popołudniowych kursanci
mogą wybrać jedną z opcji: English for Culture, English
for Work lub English for Academic Examina ons.
Dla osób chętnych szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wycieczki, płatne w szkole Szkoła przyjmuje
ok. 200 osób poza sezonem i do 400 osób w sezonie.

English + 8 lekcji z zakresu IELTS)
Każda lekcja trwa 45 minut
Maksymalna grupa w klasie: 14
Test kwalifikacyjny, szkolne materiały do nauki
Certyfikat ukończenia kursu

Cena
KURS STANDARDOWY INTENSYWNY
Rodzina pokój 1 os
1022 GBP
1122 GBP
Akademik Tripos Court 1210 GBP
1310 GBP
pokój 1 os.
Akademik pokój 2 os.

TRANSPORT
SAMOLOT
Pakiet lotniczy ATAS
Transport własny

TERMINY
27.06, 04.07, 11.07, 18.07,
25.07, 01.08, 08.08.2021

w każdą niedzielę

Przedpłata:
2000 PLN
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy:
sezon 26.06–28.08.2021
350 PLN
poza sezonem
250 PLN
– dopłata szkolna dla osób w wieku 16–17 lat 90 GBP
– depozyt płatny 1. dnia w akademiku
100 GBP
Dodatkowe opcje:
– pakiet lotniczy z grupą ATAS
1350 PLN
+ do pakietu lotniczego obowiązkowy transfer
ATAS do/z Cambridge 04.07–14.08
450 PLN
+ do transferu ATAS obowiązkowy taxi transfer
z/na miejsca zakwaterowania do Cambridge 40 GBP
– szkolny taxi transfer z lotniska w 1 stronę:
Heathrow
190 GBP
Stansted
110 GBP
Luton
140 GBP

Opłata zawiera

Nauka
 20 lekcji w tygodniu – kurs standardowy, po 45 minut
 28 lekcji w tygodniu – kurs intensywny, po 45 minut
 Maksymalna grupa w klasie: 16
 Test kwalifikacyjny, szkolne materiały do nauki
 Certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Rodzina od 16 lat: pokój 1-osobowy.





Zakwaterowanie i wyżywienie
 Rodzina: pokój 1, 2-osobowy
 Akademik on-kampus: pokój 1-osobowy z łazienką
 Śniadanie i obiadokolacja
Nadzór rezydenta
 27.06–28.08.2021

Śniadanie, obiadokolacja

 Akademik od 18 lat Tripos Court: pokój 1-osobowy
z łazienką. Bez wyżywienia

Nadzór rezydenta ATAS
 04.07–14.08.2021
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Kings Educa on

kursy.atas.pl

kursy.atas.pl

Studio Cambridge
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AUSTRIA
WIEDEŃ

Cena
KURS STANDARDOWY INTENSYWNY
SUMMER SCHOOL
1650 EUR
1856 EUR
Pokój 4-6 os.
12-17 lat
HOLIDAY COURSE
1271 EUR
1471 EUR
Pokój 2-3 os.
16-19 lat

KON 01

Akademik pokój 2 os.

Terminy:
Kurs Summer School: 04.07, 18.07, 25.07
Kurs Holiday Course: 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08,
08.08, 15.08.2021

Wiek: 12–17 lat
16–19 lat
Długość pobytu: 2 tygodnie

TRANSPORT
Transport własny

Transport: transport własny

 renomowana szkoła językowa
 więcej opcji dostępnych na kursy.
atas.pl

Kurs językowy:
Summer School 12–17 lat: program zapewniający
młodszym uczestnikom naukę języka na najwyższym
poziomie, w wymiarze standardowym lub intensywnym.
Holiday Course 16–19 lat: program przygotowany dla
starszej młodzieży, która lubi spędzać czas z rówieśnikami i potrzebuje więcej niezależności. Kurs ten łączy
naukę języka niemieckiego, w wymiarze standardowym
lub intensywnym z dodatkowymi zajęciami kulturalnymi. Szkoła przyjmuje do 200 kursantów.

TERMINY
w każdą niedzielę

Przedpłata:
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
– przejazdy po mieście
– depozyt (Summer School)
płatny w akademiku
Dodatkowe opcje:
– na stronie kursy.atas.pl

2000 PLN
350 PLN
18 EUR
40 EUR

Opłata zawiera

Nauka
 20 lekcji w tygodniu – kurs standardowy Summer

HISZPANIA
BARCELONA

Cena
KURS STANDARDOWY INTENSYWNY
Rodzina pokój 2 os.
943 EUR
1183 EUR
Rodzina pokój 1 os.
1003 EUR
1243 EUR
Akademik pokój 2 os. 1043 EUR
1283 EUR
Akademik pokój 1 os. 1175 EUR
1415 EUR
Akademik pokój 2 os.

TRANSPORT
Transport własny

KHH-03
Wiek: od 16 lat
Długość pobytu: 2 tygodnie
Transport: transport własny

 stolica Katalonii, wspaniała

architektura, nadmorska atmosfera

 więcej opcji dostępnych na
kursy.atas.pl

Kurs językowy: program standardowy to 20 lekcji
języka ogólnego + 5 lekcji łączących konwersację i naukę
o kulturze Hiszpanii. Kurs intensywny to 20 lekcji języka
ogólnego + 5 lekcji w grupach 2-4 os. + 5 lekcji łączących
konwersację i naukę o kulturze Hiszpanii. Szkoła zlokalizowana jest w centrum miasta. Przyjmuje do 550 osób.

School/Holiday Course

 30 lekcji w tygodniu – kurs intensywny Summer
School/Holiday Course

 Każda lekcja po 45 minut
 Maksymalna grupa w klasie: 15
 Test kwalifikacyjny, wypożyczone materiały do
nauki Certyfikat ukończenia kursu

Zakwaterowanie i wyżywienie
 Kurs Summer School: akademik – pokój 4–6-os.;

TERMINY
w każdą niedzielę

Przedpłata:
2000 PLN
Dopłaty obowiązkowe:
– pakiet rezerwacyjny i ubezpieczeniowy
poza sezonem
250 PLN
sezon (26.06–28.08.2021)
350 PLN
– materiały i książki do nauki
35 EUR
– depozyt płatny kartą kredytową/ debetową
w dniu przyjazdu do akademika
150 EUR
Dodatkowe opcje:
– dieta specjalna, np. wegańska, bezglutenowa,
bez laktozy
30 EUR
– pokój 1-osobowy z prywatną łazienką
110 EUR
– taxi transfer z lotniska w Barcelonie
w 1 stronę
85 EUR

Opłata zawiera

Nauka
 25 lekcji w tygodniu – kurs standardowy
 30 lekcji w tygodniu – kurs intensywny
 Każda lekcja trwa 55 minut
 Maksymalna grupa w klasie:15
 Test kwalifikacyjny, certyfikat ukończenia kursu
Zakwaterowanie i wyżywienie
 Rodzina: pokój 1, 2-osobowy
 Akademik: pokój 1, 2-osobowy
 Śniadanie i obiadokolacja

śniadanie, lunch, obiadokolacja

 Kurs Holiday Course: student house – pokój 2,3-os.
z łazienką; śniadanie i obiadokolacja

Zajęcia pozalekcyjne
 Kurs Summer School: zajęcia sportowo-
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rekreacyjne np. gry zespołowe, warsztaty teatralne,
quizy, disco, barbecue, wieczory filmowe, nauka
walca wiedeńskiego, wykłady o kulturze, sztuce
i muzyce.
Kurs Holiday Course: 5 zajęć kulturalnych
w tyg. np. wykłady o kulturze, sztuce, muzyce
i literaturze, kurs walca wiedeńskiego, imprezy
międzynarodowe, zajęcia sportowe

Ac lingua Academy

kursy.atas.pl

kursy.atas.pl

Enforex
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KURSY JĘZYKOWE

FORMALNOŚCI I ORGANIZACJA

FORMALNOŚCI
ATAS załatwia wszystkie dokumenty niezbędne do
uczestnictwa w kursie językowym (imienne potwierdzenie, adres zakwaterowania, bilet na przejazd – jeśli
transport wykupiony został w naszym biurze, ubezpieczenie itp.). Aby wyjechać na kurs językowy należy
odpowiednio wcześniej zgłosić się poprzez: stronę internetową www.kursy.atas.pl, do naszego Biura Sprzedaży
lub do naszych agentów w celu podpisania umowy. Po
wybraniu odpowiedniego kursu i podpisaniu umowy
klienci wnoszą przedpłatę, której wysokość określona
jest w ofercie; przedpłata stanowi część składową całej
opłaty za usługę. W umowie określony zostaje termin
dokonania pełnej wpłaty. Przed wyjazdem wyślemy Ci
e-mailem pakiet dokumentów wyjazdowych.
UBEZPIECZENIE
ATAS obligatoryjnie wykupuje dla każdego uczestnika
ubezpieczenie, które obejmuje:
 następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW
Polska – 5000 PLN, NNW Europa i Kraje Basenu
Morza Śródziemnego – 2000 EUR, NNW Pozostałe
Państwa Świata – 4000 EUR),
 koszty leczenia (KL Europa i Kraje Basenu Morza
Śródziemnego – 10 000 EUR, KL Pozostałe Państwa
Świata – 30 000 EUR) oraz bagaż podróżny (BP
Europa i Kraje Basenu Morza Śródziemnego
– 200 EUR, BP Pozostałe Państwa Świata – 400 EUR).
W przypadku wyjazdu do krajów UE prosimy
zabrać ze sobą kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
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TRANSFER
Szkoły językowe organizują transfery z lotnisk, taksówką
lub busem. W przypadku tej usługi na uczestnika/grupę
w hali przylotów czeka przedstawiciel danej szkoły językowej z tabliczką/logo szkoły, a następnie zawozi
uczestnika/grupę pod wskazany adres zakwaterowania.
Transfer powrotny polega na odwiezieniu uczestników
na lotnisko, opiekun ATAS jedzie razem z młodzieżą na
lotnisko oraz wraca wspólnie z młodzieżą do Polski.
Organizowane są również transfery przez opiekunów
ATAS, w wybranych miejscowościach w Wielkiej Brytanii. Wówczas podróż z lotniska do centrum miejscowości
docelowej odbywa się zazwyczaj lokalnym autobusem
pod nadzorem opieka. Z przystanku autobusowego zlokalizowanego w centrum docelowego miasta uczestnik
podróżuje taksówką na miejsce zakwaterowania (bez
opiekuna). Usługa ta jest połączona wyłącznie z pakietem lotniczym.
WYJAZD
Upewnij się przed wyjazdem, że posiadasz w walizce:
 ważny paszport (ważny co najmniej 6 miesięcy
w przypadku wyjazdu poza UE) lub dowód osobisty
jeśli poruszasz się w obrębie UE
 dokumenty potwierdzające uczestnictwo w kursie
językowym
 adres rodziny goszczącej lub akademika, gdzie będziesz zakwaterowany
 numer telefonu do opiekuna ATAS
 bilet na przejazd (jeśli korzystasz z pakietu lotniczego ATAS, bilet otrzymasz podczas zbiórki na lotnisku;
na przejazd autokarem ATAS nie jest wymagany
bilet)
 zapas dozwolonych w kraju docelowym medykamentów – zwłaszcza jeśli stale bierzesz lekarstwa
 kieszonkowe – banknoty o małych nominałach
lub karta płatnicza (sugerowane kieszonkowe:
100–200 EUR, 100–200 USD lub 100–150 GBP na
tydzień)
 przybory szkolne (zeszyt, długopis itp.)
 ręczniki i kosmetyki (część szkół zapewnia ręczniki
w miejscu zakwaterowania – sprawdź w ofercie!),
 strój sportowy i wygodne buty
 sweter i kurtkę (nawet w lecie może się zdarzyć
chłodny wieczór)
 nakrycie głowy i krem z filtrem
 aparat fotograficzny (okazji do robienia zdjęć na
pewno nie zabraknie)
 adaptor do kontaktów elektrycznych (Wielka Brytania, Irlandia, Malta, USA i inne)
Posiadanie tych przedmiotów pomoże Ci odbyć podróż
miło i spokojnie oraz da Ci poczucie wygody i bezpieczeństwa zarówno w drodze, jak i na miejscu.

kursy.atas.pl
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