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Harry Potter Experience 

z intensywnym zwiedzaniem Anglii 

Cena od: 3250 PLN + program 

 

Polski opiekun 
 

  
 
Terminy w 2023 r.  
24.06-2.07.2023 
15-23.07.2023 
5-13.08.2023 
19-27.08.2023 
 
Zobacz scenerie, w których kręcono najsłynniejszą serię 
filmów historii kina! Obejrzyj Londyn szukając plenerów 
znanych z filmowego planu! W programie także mega 
atrakcja! Warner Bros. Studios Tour London: studio 
filmowe, w którym kręcono wszystkie odcinki przygód 
Harry’ego Pottera! 

 
PROGRAM:  

Na czym polega wyjazd? 
„English in Action – The Harry Potter Experience” to 
praktyczna nauka języka angielskiego w formie lekkiej 
zabawy poza murami szkoły, połączona z intensywnym 
zwiedzaniem Anglii. To wyjątkowo lubiana przez naszych 
uczestników formuła sprawdzająca się od lat na naszych 
obozach! Nasza grupa będzie szukać po całym Londynie 
śladów pobytu najbardziej na świecie znanego młodego 
czarodzieja. Ten wyjazd to prawdziwa gratka dla wszystkich 
fanów serii i świetna zabawa też dla tych, którzy nie śledzili 
powieści! Tym razem bez zaklęć i czarodziejskich sztuczek 

odszukamy miejsca, w których ostatnio widziano 
Harry'ego! Co się stanie na peronie 9¾? Któż to wie! 
 

Czego nie zabraknie w trakcie poszukiwań? 
Banku Gringotta – może nawet uda się zajrzeć do środka? 
Peronu  9¾ – zagranego przez jeden z peronów stacji King's 
Cross. Ulicy Pokątnej i Ulicy Śmiertelnego Nokturnu – 
zagranych przez zaułki Leadenhall Market – no, i trochę 
przez Studio Warner Bros., Millenium Bridge – 
zniszczonego w 1996 roku przez śmierciożerców. Picadilly 
Circus, gdzie Harry, Ron i Hermiona teleportowali się w 
siódmej części serii… 
 

oraz... 
Atrakcji numer jeden dla wszystkich adeptów magii 
wyjeżdżających do Anglii! Warner Bros. Studios Tour 
London! To właśnie tam kręcone były wszystkie części 
„Harry’ego”! Co w środku? 3 godziny mega atrakcji! Plany 
filmowe, w tym Wielka Sala z Hogwartu, gabinet 

Wiek: 12-18 lat 

Lekcje: grupy polskie 

Kurs: Warsztaty językowe 

Zakwaterowanie: rodziny goszczące  

Wyzywienie: 3 posiłki dziennie 

Rodzaj transportu: autokar 

 

 

 

 

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie  
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Dumbledora, ulica Pokątna – ze sklepem Ollivandera, 
Dziurawym Kotłem, księgarnią Esy-Floresy i sklepem 
Magiczne Dowcipy Weasleyów oraz wiele innych miejsc 
znanych z filmów. Zobaczymy prawdziwe rekwizyty – to 
jedyna w życiu okazja, by zobaczyć oryginalny motocykl 
Hagrida czy prawdziwą miotłę Nimbus 2000! Na miejscu 
zobaczycie też, jak kręcono najbardziej imponujące sceny z 
„Harry’ego Pottera”, w tym spektakularne efekty specjalne 
z lataniem na miotle w roli głównej! A na koniec: wielka 
makieta Hogwartu! 
 

Mało? 
Na miejscu jest też sala z Gryffindoru, chata Hagrida, czy 
gabinet Profesor Umbridge. 
 

Tymczasem innego dnia… 
…kto jeszcze będzie czuł niedosyt – odetchnie dopiero po 
naszej wycieczce do Oxfordu. Podziwiać będziemy 
najsłynniejsze miasto uniwersyteckie świata, którego 
zabytki zagrały w wielu częściach serii. Biblioteka czy 
jadalnia z Hogwartu to obowiązkowe punkty wycieczki 
śladami Harry’ego! 
 

A oprócz tego… 
Nudzić się nie będą także ci, dla których to nie Harry jest 
głównym powodem odwiedzin w Anglii. Wykwalifikowani 
nauczyciele i opieka ATJ Lingwista zatroszczą się o czas 
wolny. Będą wycieczki po Londynie, do Greenwich i 
Brighton. 
 
Co więcej! Dzięki ciągłemu i niewymuszonemu kontaktowi 
z prawdziwym mówionym angielskim – uczestnicy mogą 
szybko przełamać bariery komunikacyjne i zacząć 
posługiwać się językiem obcym! Dzięki zakwaterowaniu u 
rodzin goszczących – uczestnicy mają okazję zobaczyć, jak 
żyje i mieszka lokalne społeczeństwo. Prowadzenie zajęć w 
czasie zwiedzania czy zakupów daje natomiast możliwość 
praktycznego użycia języka w codziennych sytuacjach. 
Wyjazd ten stanowi doskonałą szansę na wypróbowanie 
swoich umiejętności językowych w praktyce. Warsztaty 
językowe prowadzone są przez polskiego lektora nie w 

szkole, ale „w terenie” i obejmują: 
• Zadania do wykonania na mieście 
• Odgrywanie scenek z życia codziennego (zakupy, pytanie 
o drogę, itp.) 
• Quizy, zabawy, zagadki w języku angielskim 
• Zwiedzanie w języku angielskim z lektorem 
 
ZAKWATEROWANIE: Rodziny w okolicy Londynu: pokoje 

2-, 3-osobowe, łazienka dzielona jest z domownikami. 
Wszyscy uczestnicy są zakwaterowani w jednej okolicy. 
Rano rodziny odprowadzają dzieci na ustalone miejsce 
zbiórki i wieczorem odbierają je. 
 
WYZYWIENIE:  3 posiłki dziennie z pakowanymi lunchami. 

Wyjazd rozpoczynamy obiadokolacją pierwszego dnia po 
przyjeździe do Anglii, a kończymy pakowanym prowiantem 
w dniu wyjazdu z Londynu. 
 

TRANSPORT: Wyjazd grupowy autokarem z polskim 

opiekunem (przy mniejszych grupach poniżej 25 osób 
przejazd może odbyć się autobusem liniowym). 
 
Wyjazdy z miast: Warszawa, Poznań, Świebodzin lub 
Torzym. 
 

TRANSFERY Z INNYCH MIAST POLSKI*: 

 Łódź,  Radom: 150 PLN/ os. 

 Toruń, Gdańsk, Rzeszów, Kraków: 250 PLN 

 Wrocław: 180 PLN 

 Kielce, Lublin, Katowice: 220 PLN 
*transfer organizowany jest przy minimum 3 osobach z 
danego miasta. 
 
OPIEKA: Młodzież przebywa pod opieką polskiego 

pilota/wychowawcy, który codziennie rano odbiera dzieci 
na miejscu zbiórki, dokąd dowożone są one przez rodziny 
goszczące. 
 

CENA:  3250 PLN + program 

 
 
CENA OBEJMUJE: 

 Warsztaty językowe z języka angielskiego 

 Przejazd autokarem 

 Zakwaterowanie u rodziny goszczącej 

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie 

 Opieka wychowawcy/lektora 

 Ubezpieczenie KL/NNW/NWS/bagaż 

 Materiały dydaktyczne 

 Gadżety: zeszyt, smyczka, długopis, T-shirt 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 

 

DODATKOWO PLATNE: 

 Obowiązkowy program wycieczkowy z przejazdami 
lokalnymi, płatny opiekunowi na zbiórce:  

o uczestnicy 12-15 lat 160 GBP  
o uczestnicy 16-17 lat 180 GBP  
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 Specjalna dieta 200 PLN 

 Możliwe podwyższenie kwot ubezpieczenia wyliczane 
indywidualnie 

 Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji z wyjazdu 
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 (posiadamy specjalne zniżki 
dla naszych Klientów) oraz po przyjeździe do Anglii 
jeśli będzie wymagany. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 INFORMACJE PRAKTYCZNE:  

Powinno zabrać się ze sobą słownik, paszport, adapter, kostium kąpielowy, nakrycie głowy, krem z filtrem. W czasie przejazdu do 
Anglii należy zaopatrzyć się we własny prowiant oraz drobne Euro na posiłek i toalety. Na drogę powrotną dzieci dostaną lekki 
prowiant (2 kanapki, napój i słodycz). 
 
W Wielkiej Brytanii jest o 1 godzinę wcześniej oraz ruch lewostronny. 
 
SUGEROWANE KIESZONKOWE: 50 GBP (oprócz opłaty za program) 
 

Program skupia się wokół serii „Harry Potter”, ale uczestnicy zobaczą też wiele innych atrakcji turystycznych. Program 
obejmuje między innymi: 
Warsztaty angielskiego związane z tematyką Harry’ego Pottera, wizyta w miejscach, gdzie były kręcone odcinki 
„Harry’ego Pottera”, wejście do studia filmowego Warner Bros., Muzeum Historii Naturalnej / Muzeum Techniki, 
Greenwich z południkiem zero, wycieczka do Brighton, wycieczka do Oxfordu wraz z przewodnikiem, rejs po Tamizie. 
Ponadto w opłacie są przejazdy metrem. 
 


