
BE A STAR IN
LONDON

Termin: 14-20.07.2019 Miejsce: Londyn, Wielka Brytania
Uczestnicy: 10-13 lat Zakwaterowanie: Best Western** / Queens Hotel                                  

14-18 lat www.londoncrystalpalacequeenshotel.com

Program - Co będziemy robić?
Be a Star in London to obóz organizowany w stolicy Anglii – tam gdzie biło serce Imperium Brytyjskiego!
To stąd pochodzą znani aktorzy i zdobywcy Oskarów jak: Daniel Day-Lewis Benedict Cumberbatch, Tom
Hiddleston, Idris Elba, Michael Caine i wielu innych! W tym samym miejscu swoje niepowtarzalne sztuki
tworzył Shakespeare. Wystawiano je w znanym na całym świecie teatrze The Globe, w którym weźmiemy
udział w warsztatach aktorskich! Zwiedzimy również Londyn wraz z jego sztuką uliczną i galeriami!

PART I : WARSZTATY AKTORSKIE W THE GLOBE THEATRE – TEATRZE SHAKESPEARA:
Prowadzone przez Native Speakera. Doskonalenie języka angielskiego poprzez udział w kreatywnych
warsztatach aktorskich:

Dynamiczne relacje między aktorem a widownią - to zajęcia uczące okazywania emocji i wzmacniania 
przekazu scenicznego.
Nowoczesne i tradycyjne rekwizyty– to warsztaty pokazujące w praktyce pracę z otoczeniem aktora: 
wykorzystanie przedmiotów do podkreślenia gestów.
Warsztaty głosu i ruchu scenicznego – to aktywność nastawiona na wzmocnienie emisji głosu uczestników i 
wypracowanie metod poruszania się po scenie.
Scenografia i możliwości przestrzenne teatru szekspirowskiego – to warsztaty skupiające się na 
wykorzystaniu przestrzeni otaczającej aktorów.

PART II : SZTUKA LONDYNU, ZWIEDZANIE MIASTA:
Prowadzone przez Native Speakerów
Zwiedzanie Londynu – to przejazd słynnym londyńskim Doubledeckerem po głównych ulicach stolicy Anglii. W trakcie 
zwiedzania zajrzymy między innymi do wnętrza The Tower of London, żeby zobaczyć unikalne w skali świata skarby 
brytyjskich królów, zobaczymy City of London – Ekonomiczne centrum Europy, wejdziemy do katedry Św Pawła (miejsce 
ślubu księcia Karola Windsdora i lady Diany Spencer) i wiele innych!
Magia Kina: Studio filmowe Harrego Pottera Warner Bros– to wyprawa do magicznego świata kina – zwiedzanie studia 
w którym powstał jeden z najbardziej kasowych cyklów filmów o małym czarodzieju.
Zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds– to spotkanie oko w oko z podobiznami rodziny królewskiej i 
innych znanych osobistości!
Kultura wysoka: wizyta w Angielskim Teatrze– to spotkanie z prawdziwymi londyńskimi gwiazdami teatru podczas 
sztuki.
Sztuka nowoczesna: najsłynniejsze galerie i muzea– to odwiedziny najsłynniejszych centrów sztuki jak Tate modern, 
Victoria and Albert Museum i Saatchi Gallery.

Miejsce - Gdzie jedziemy?
Queens Crystal Palace Hotel – tuż przy zielonym, londyńskim parku
Zamieszkamy w malowniczym hotelu „Queens Crystal Palace Hotel” w spokojnej, willowej okolicy niecałe
700 metrów od zielonego kompleksu parkowego. Będziemy mieszkać w 2-4-osobowych pokojach z
łazienkami. Na terenie Hotelu znajduje się restauracja.
Posiłki: 3 posiłki dziennie (śniadanie, lunch i kolacja). Śniadania i kolacje podawane są w formie bufetu i
przygotowane są w hotelu. Lunche serwowane są w trakcie podróży po Londynie. Diety – do ustalenia
indywidualnego.

Kadra - Z kim jedziemy?
Wszyscy wychowawcy i instruktorzy na obozie to Native Speakerzy, profesjonaliści z wieloletnim
doświadczeniem nabytym podczas pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach międzynarodowych. Z
uczestnikami obozu kontaktują się wyłącznie w języku angielskim.

Samolot - Czym lecimy ?
Wszystkie loty do i z Londynu są połączeniami obsługiwanymi przez warszawskie lotnisko Chopina na
Okęciu. Z Warszawy wylatujemy samolotem linii Wizzair. W cenie biletu ujęty jest bagaż podręczny
(wymiary: 40x30x20). Dodatkowo płatny bagaż 55x40x23 (100zł) i/lub walizka do 20kg (270 zł).
Każdy uczestnik musi mieć dokument uprawniający do wjazdu do Anglii–paszport!

Warunki Finansowe
Cena zawiera: zakwaterowanie i wyżywienie, transport (samolot), realizację całego programu obozu, bilety 
wstępów, ubezpieczenie.
Koszt obozu: 
Opcja 1: 3.520 ZŁ + 100 funtów brytyjskich, zakwaterowanie w pokoju 3-4os (pokój posiada własną 
łazienkę, klimatyzację indywidualną, czajnik, filiżanki, zestaw herbat, ręczniki, w pokoju może nie być okna).
Opcja 2: 3.790 ZŁ + 100 funtów brytyjskich, zakwaterowanie w pokoju 2-3os (pokój posiada własną 
łazienkę, klimatyzację indywidualną, czajnik, filiżanki, zestaw herbat, ręczniki, pokój posiada okno).
Terminy płatności: 1300 ZŁ – przy zapisie (zadatek),

do 14.06.2019 – pozostała kwota
100 funtów – w dniu wyjazdu (gotówką)

Pekao S.A. 26 1240 6292 1111 000 05019 9086
English Pro Academy; Tytuł przelewu: London 2019, imię i nazwisko dziecka

Warunkiem zapisania dziecka na obóz jest przesłanie umowy uczestnictwa w obozie zamieszczonej na stronie www.englishpro.pl i 
wpłaty I raty w ciągu 2 dni od wysłania umowy.
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Dane do kontaktu:
Tel. +48 663 838 558, e-mail: marlena.janecka@englishpro.pl

Lipiec 2019 – Londyn – Obóz artystyczno-językowy BE A STAR IN LONDON!


