
 



  

 

YORK – najbardziej urokliwe i historyczne miasto w Anglii 

 

Obecnie York to jedno z najpiękniejszych miast w Anglii. To miasto kipiące historią, 

począwszy od wąskich uliczek, po mury miasta. Całość otoczona jest blisko 13 

kilometrowym murem obronnym z 6 wielkimi bramami wjazdowymi. Nad miastem 

dominuje monumentalna średniowieczna, gotycka katedra św. Piotr (York Minster), 

która obok katedry w Kolonii jest jednym z największych kościołów północnej Europy. 

Świątynia ma 160 metrów 

długości i 76 metrów 

szerokości, jej wieża 

wznosi się na blisko 71 

metrów. York znany jest 

również z niezliczonej ilość 

pubów i kościołów, 

znajduje się tam też wiele 

ciekawych muzeów takich 

jak m.in.: York Castle 

Museum, Museum 

Automata, Jorvik Vikind 

Centre. Każdego roku miasto odwiedzane jest przez blisko 3 miliony turystów. 

 

Szkoła idealnie usytuowana jest w centrum miasta, 20 minut od stacji kolejowej.  

 

 



  

 

 

Duma Szkoły to oczywiście pracujący w niej lektorzy – wysoko wykwalifikowany 

zespół nauczycieli akademickich kochających swoją pracę i kontakt z ludźmi. 

 

Informacje o kursie: 

 Minimalny wiek uczestników – 16lat 

 Poziomy zaawansowania na kursie General English (A1-C1) 

 Długość kursu 2 tygodnie 

 Wielkość grupy 14 osób (średnia ilość uczestników w grupie to 11 osób) 

 Długość lekcji: 50 minut 

 Opłata rejestracyjna £ 50 

 Pierwszego dnia uczestnicy kursu otrzymują do rozwiązania krótki test, który 

pozwoli na przydzielenie do odpowiedniej grupy 



  

 

General English (kurs rozpoczyna się w każdy poniedziałek) 

 

 

Liczba godzin zajęć w tygodniu 

 

£/ tydzień  

 

Zajęcia poranne 

15 £ 225 

20 £ 265 

25 £ 290 

Kurs intensywny 30 £ 315 

Zajęcia popołudniowe 15 £ 175 

 

15 lekcji na kursie General English + 5 lekcji konwersacyjnych i słuchania w tygodniu. 

Kursy intensywne zawierają 5 lub 10 dodatkowych lekcji popołudniowych w tygodniu. 

 

Zakwaterowanie  

 

W Yorku oferujemy zakwaterowanie u rodzin goszczących, jak również w domu 

studenta. Oba rodzaje mają swoje zalety – w domu studenta dzielimy apartamenty 

ze studentami z innych krajów. Dom znajduje się w odległości 10-minutowego 



  

 

spaceru od szkoły. Mieszając u rodziny korzystamy z możliwości „szlifowania” języka 

w autentycznych warunkach życia codziennego. Gospodarze są zawsze przyjaźni i 

pomocni, opiekują się swoimi gośćmi z dużą troską. 

 

Rodzina goszcząca Pokój 

1-osobowy/tydz. 

Przyjazd/Wyjazd 

Pokój standardowy 

(śniadania i kolacje) 

 

£190 

SB/SB 

lub ND/ND 

Pokój prywatny 

(prywatna łazienka, 

śniadania i kolacje) 

 

£253 

SB/SB 

lub ND/ND 

Dom studenta Pokój 

1-osobowy 

Przyjazd/Wyjazd 

Pokój z łazienką 

(brak wyżywienia, dostępna kuchnia do 

przygotow. posiłków)  

 

£235 

 

 ND/SB 

 

Informacja o zakwaterowaniu: 

 Przyjazd między godziną 08.00 a 22.00 

 Pościel i ręczniki są zapewnione 

 Dodatek do zakwaterowania (obow. w sezonie letnim) £ 15/tydz. 

 Opłata za organizację zakwaterowania £ 45 

 

 

 



  

 

Transfer z lotniska (cena za osobę) 

 

Lotnisko One way 

Leeds Bradford £65 

Manchester £140 

Liverpool £145 

Cena kursu obejmuje: 

 

 Kurs językowy zgodnie z rezerwacją 

 Materiały dydaktyczne 

 Test określający poziom zaawansowania oraz analizę potrzeb 

 Dostęp do study centre i pomoc nauczyciela 

 Raport postępu i certyfikat 

 Darmowe Wi-Fi 

 Darmową angielską kartę SIM 

 

Przykładowe ceny w mieście: 

 

 Tygodniowy bilet autobusowy £10 

 Rejs łódką £6.50 

 Zwiedzanie miasta autobusem z otwartym dachem £13 

 Katedra Minster i Wieża £14 

 The Chocolate Strory £10.95 



  

 

 

Oprócz ciekawego programu socjalnego, lektorzy oferują także pomoc przy 

poszczególnych elementach językowych (pisanie, czytanie, słuchanie). Takie 

spotkania nie podlegają opłatom. Ceny wycieczek całodniowych i weekendowych po 

Anglii i Europie wahają się między £15-£280. 

 

W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt: 

 

 

 

 

 

 

24 365 86 19 


