
Wyjazd językowy do Anglii 

Junior English plus Sports – Harrow House - Swanage 

Swanage jest popularnym, ale mimo to kameralnym nadmorskim miastem na południowym 
wybrzeżu Anglii, odległym o 2,5 godziny drogi od Londynu. Wspaniałe plaże z białymi, 
kredowymi klifami i ciepłą wodą Atlantyku czynią je wyjątkowym miejscem do wypoczynku.
Swanage leży u wrót Jurrasic Coast – Dorset and East Devon World Heritage Site – jurajskiego 
obszaru Dziedzictwa Światowego. Niedaleko też stąd do Stonehenge – kręgu megalitów 
kamiennych pochodzących z czasów neolitu.

Szkoła Harrow House
Harrow House istnieje ponad 40 lat i od samego początku jest niezależną, rodzinnie zarządzaną 
szkołą łączącą świetne warunki do nauki oraz aktywnego wypoczynku. Harrow House jest 
członkiem-założycielem English UK, organizacji skupiającej akredytowane przez British Council 
szkoły językowe w Wielkiej Brytanii. Poza tym, należy do kilku organizacji skupiających instytucje 
edukacyjne. 

Salut Voyages Organizator Turystyki Aktywnej, 03-253 Warszawa, ul. Zbożowa 13, tel. (22) 614 33 02, www.salutvoyages.pl 
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki  nr 910 w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju i w krajach europejskich. 
Gwarancja ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA nr M 201710.



Szkoła usytuowana jest na 2,5 ha terenów zielonych, w odległości około 10 min. od centrum miasta 
i plaży. Posiada bardzo dobrze wyposażone sale do nauki, sale komputerowe i bibliotekę oraz liczne 
obiekty sportowe, m.in. podgrzewany basen z przykrywaną kopułą, z którego można korzystać 
również w przypadku gorszej pogody, salę gimnastyczną, korty tenisowe, salę do judo, siłownię, a 
także świetlicę z telewizją satelitarną i stołami do gry w bilard.  Istnieje możliwość nauki jazdy 
konnej, gry w golfa, squash'a oraz uprawiania sportów wodnych (windsurfing, żeglarstwo, 
kajakarstwo). Uczestnicy są pod stałą opieką szkoły, podzieleni na odpowiednie grupy wiekowe. 

Polecamy tę szkołę zwłaszcza tym rodzicom, którzy obok nauki języka obcego chcą zapewnić 
swoim dzieciom wyśmienite warunki rekreacji i uprawiania sportów, przy bezwzględnym 
zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Walory szkoły podnosi pięknie usytuowana siedziba – szkoła 
mieści się w arystokratycznej rezydencji i dosłownie góruje nad miastem, zapewniając niezrównany 
widok na wzgórza Purbeck, ocean i wyspę Wight.

Zakwaterowanie, posiłki i nadzór
Uczestnicy kursu zakwaterowani są na terenie szkoły, w pokojach 4-6 osobowych, łazienki 
wspólne, na korytarzu. Dopłata za pokój 2-4 os z łazienką wynosi 40 funtów/os/pobyt.
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 obiadokolacją a kończy 
śniadaniem.
 
Nadzór: Szkoła zapewnia 24 godz. nadzór na dobę.
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Program językowy:

Program językowy Junior English plus Sports obejmuje 15 godz. zegarowych zajęć językowych 
+ 15 godz. zegarowych zajęć sportowo-rekreacyjnych w języku angielskim. Zajęcia prowadzone są 
przez doświadczonych lektorów Szkoły Harrow House, rodowitych Anglików, w grupach 10 os. 
Dodatkowo, w programie przewidziane są zajęcia wieczorne w języku angielskim (quizzy, karaoke, 
konkursy, dyskoteki oraz Conversation Club, itd.). Wszystkie zajęcia prowadzone są przez kadrę 
Szkoły Harrow House.

Cena obejmuje:
− zakwaterowanie w Internacie szkoły Harrow House
− pełne wyżywienie w czasie pobytu 
− 3 godz. zegarowe zajęć językowych dziennie
− 3 godz. zegarowe zajęć sportowo-rekreacyjnych po angielsku
− animacje i zajęcia wieczorne po angielsku

Cena  wyjazdu  kalkulowana  jest  indywidualnie  w  zależności  od  ilości  osób,  programu  i 
dodatkowych opcji.

Pobyt w szkole może być 5, 7, 10, 14 dniowy lub dłuższy. 

Program zajęć sportowych i kulturalnych:

− Zajęcia  sportowe  :  Aeroball,  American  Pool,  Fitness  Training,  Badminton,  Basketball, 
Beach Games, Benchball, Circuit Training, DVD Classes, Giant Games, Handball, Internet / 
Computer Activities, Kwik Cricket, Mini Golf, Mini Olympics, Photo Hunt, Relay Games, 
Speed  Stacks,  Spring  Ball,  Swimming,  Table  Tennis,  Team  Building,  Team  Sports, 
Volleyball, Walks and Water Walking 

− Zajęcia  wieczorne:  Selection  from:  Aeroball,  Bingo,  Competitions,  Conversation  Club, 
Dance  Classes,  Discos,  Films,  Internet  Access,  Karaoke,  Live  Music,  Pantomime,  Quiz 
Games, Sports Activities, Talent Shows and Yoga 
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Przykładowy program wyjazdu autokarem na kurs 5 dniowy 

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

− 2 dzień - dojazd do Swanage, zakwaterowanie, obiadokolacja, zwiedzanie okolicy

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

− 7  dzień  -  śniadanie,  wykwaterowanie,  wyjazd  z  Harrow  House,  przejazd  do  Londynu, 
zwiedzanie  British  Museum oraz  najważniejszych  miejsc  Londynu,  wyjazd  w  kierunku 
Polski w godzinach wieczornych

− 8 dzień - przyjazd do Warszawy w godzinach wieczornych 

Cena  wyjazdu  kalkulowana  jest  indywidualnie  w  zależności  od  ilości  osób,  programu  i 
dodatkowych opcji (zwiedzanie Londynu czy innych miejsc).

Cena obejmuje:  transport komfortowym autokarem (regulowane fotele, DVD, barek, TV), opłaty 
przeprawy promem lub eurotunelem, uczestnictwo w programie  Junior English plus Sports,  tj. 
zakwaterowanie (5 noclegów), pełne wyżywienie w czasie pobytu w Harrow House, intensywny 
kurs językowy Junior English plus Sports (3 godz. angielskiego dziennie + 3 godz. dziennie zajęć 
sportowo-rekreacyjnych  +  zajecia  wieczorne),  wycieczkę  do  Londynu,  opiekę  przedstawiciela 
Biura, ubezpieczenie NNW.

Dopłata za pokój 2-4 os z łazienką wynosi 40 funtów/os.

Cena  nie  obejmuje:  świadczeń  nie  objętych  ofertą, posiłków  w  czasie  przejazdu  autokarem, 
wydatków własnych oraz wydatków podczas zwiedzania Londynu (zwiedzanie miasta tradycyjnym 
Panoramic BUS + ok. 14 funtów).

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  Swanage, 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  Junior 
English  plus  Sports,  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 40 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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