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Prestiżowy obóz językowy z językiem angielskim 

w Dubaju. 
 

Cena obozu 9 999 zł za 2 tygodnie  

+przelot i program 
 

Wyjazd grupowy – Polski opiekun 
 

 
 
Termin wyjazdu grupowego: 
15-30.07.2023 
 
Dubaj położony na południowym wybrzeżu Zatoki Perskiej, 
należy do najszybciej rozwijających się i jednych z 
najbogatszych krajów Azji Zachodniej. Trudno uwierzyć, że 
jeszcze 70 lat temu był tu sam piasek… Dziś to otoczona 
pustynią, kosmopolityczna metropolia, wyglądająca niczym 
z filmu science-fiction. Słynie z przepychu, innowacji i 
zapierających dech w piersiach inwestycji, takich jak 
ikoniczne drapacze chmur czy sztuczne wyspy o 
oryginalnych kształtach. Zjednoczone Emiraty Arabskie są 
jednym najbezpieczniejszych krajów na świecie.  
 
Wspaniałe doświadczenie młodych uczniów powinno być 
pełne zabawy, śmiechu, nauki i wspomnień! Powinny być 
chwile na naukę i chwile na poznanie nowych przyjaciół; 
nowe rzeczy do wypróbowania i nowe rzeczy do 
zobaczenia. Powinno być okazją do odblokowania talentów, 
budowania pewności siebie i, oczywiście, do doskonalenia 
znajomości języka angielskiego. 
 
OPIS SZKOŁY: Szkoła językowa w Dubaju należy do 

międzynarodowej sieci szkół posiadającej także szkoły 
językowe w Wielkiej Brytanii. W Emiratach Arabskich Szkoła 

prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkoła 
znajduje się w Dubajskim Knowledge Village, w centrum 
nauki w tym wspaniałym, nowoczesnym i dynamicznym 
mieście. 
 
Wszystkie sale lekcyjne zostały niedawno odnowione i 
wyposażone w najnowocześniejszą technologię nauczania. 
Znajdują się tu dedykowane przestrzenie do nauki, pracy 
zespołowej i spotkań towarzyskich, a także własna 
biblioteka. 
 
NAUKA W SZKOLE: kurs 20 lekcji języka angielskiego w 

tygodniu. Zajęcia dla młodzieży są interesujące pełne 
interakcji, kładące nacisk na komunikację i aktualne tematy, 
to wszystko w niesamowitej lokalizacji! Przed rozpoczęciem 
zajęć młodzież odbywa test sprawdzający poziom. 
 
PROGRAM: Ekscytujący, bogaty program pozalekcyjny, 

który obejmuje 5 popołudniowych wycieczek i 1 

całodniową w weekend tygodniowo oraz 5 atrakcji 

wieczornych w każdym tygodniu. Młodzież zrobi zakupy w 

Centrum handlowe w Dubaju, zobaczy m.in. wieżę Burj 

Wiek: 13-17 lat 

Lekcje: grupy międzynarodowe 

Kurs: 20 lekcji w tygodniu 

Zakwaterowanie: kampus 5* 

Wyzywienie: 3 posiłki dziennie 

Rodzaj transportu: samolot 
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Khalifa, fontanny, Muzeum Przyszłości, pojedzie na safari 

po czerwonych wydmach czy na cały dzień do Abu Dhabi, 

będzie też czas na plażowanie i wiele więcej. 

 
ZAKWATEROWANIE: Uczestnicy mieszkają na 

nowoczesnym 5* kampusie w pokojach 2-osobiwych z 
łazienkami. W rezydencji znajduje się wifi, odkryty basen 
na dachu i pokój zabaw. 
 
WYZYWIENIE:  3 posiłki dziennie. 

 

TRANSPORT I TRANSFER:  Wyjazd samodzielny. Na 

życzenie zarezerwujemy dogodny przelot. Szkoła organizuje 
transfer z i na lotnisko za dodatkową opłatą – do wyboru 
transport grupowy, który zbiera dzieci przylatujące z 
różnych krajów lub prywatny. 
 
OPIEKA: Młodzież jest pod opieką polskiego opiekuna i 

kadry szkoły. 
 
 
 

 
PRZYKŁADOWY PROGRAM:  

 
 

CENA: 

2 tygodnie: 9 999 PLN + przelot i program 

 

CENA OBEJMUJE: 

 20 lekcji angielskiego w tygodniu 

 Zakwaterowanie 14 noclegów w rezydencji 

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie 

 Opieka lokalnej kadry  

 Transport na miejscu podczas przemieszczania się 

 Materiały do nauki 

 Ubezpieczenie medyczne KL 60 000 EUR /NNW 
15 000 PLN/bagaż 1000 PLN 

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 
 

DODATKOWO PLATNE: 

 Przelot 3500 zł  

 Program 170 USD 

 Transfer z/na lotnisko w Dubaju: 
o Grupowy 250 zł w 2 strony  
o Prywatny 850 zł w 2 strony 

 Możliwe podwyższenie kwot ubezpieczenia 
wyliczane indywidualnie 

 Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji liczone % od 
wartości umowy bez opłaty w walucie obcej za 
program: 

o KR standardowe 3% 

o KR z rozszerzeniem o zachorowanie na 
COVID-19 oraz kwarantannę przed 
wyjazdem 4,5% 

 Test PCR przed wyjazdem jeśli będzie wymagany  

 
 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:  

Osoba wyjeżdżająca na kurs powinna zabrać ze sobą paszport, strój sportowy, ubrania głównie letnie, adapter do prądu, 
kostium kąpielowy, ręcznik plażowy, krem z wysokim filtrem, nakrycie głowy. 
 
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest o 2 godziny później niż w Polsce. 
 
Brak wizy 
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