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                             WIELKA BRYTANIA 

                                         KURS W DOMU NAUCZYCIELA 

   Prestiżowa szkoła Churchill House, znajduje się w miłym, nadmorskim miasteczku 
Ramsgate, oddalonym 2 godziny drogi od Londynu.  
Jednak Churchill House to nie tylko Ramsgate. Wśród wielu proponowanych przez 
szkołę kursów znajduje się dość niespotykany program w czasie którego student 
mieszka w domu nauczyciela i może uczyć się języka bardzo intensywnie i 
w przyjaznej domowej atmosferze.  
Kursy takie mogą odbywać się w Londynie i poza Londynem.  
Angielskiego można uczyć się rozwijając własne zainteresowania, lub czas 
wykorzystać na intensywne przygotowanie do egzaminu. To jeden z takich 
wyjątkowych kursów na których można być tylko dwa dni…  
Co więcej, jeśli chcecie Państwo wyjechać z osobą towarzyszącą, która nie chce 
uczyć się języka, to także jest możliwe.  
Można także przyjechać na kurs wraz z dzieckiem. 
Kursy w domu nauczyciela przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych, do domu 
nauczyciela przyjmowane są także przyjeżdżające indywidualnie dzieci.. 
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich którzy na naukę mają mało czasu i chcą 
go maksymalnie wykorzystać.. 
 
IINNFFOORRMMAACCJJEE,,  RREEZZEERRWWAACCJJEE::  
IISSCC  ss..cc..  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddyy  CCoonnssuullttaannttss      
e-mail: info@twojairlandia.pl 
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Ceny kursów prowadzonych w domu nauczyciela obejmują: 

• Lekcje, godzina lekcyjna 60 minut 
• Pokój jednoosobowy w domu nauczyciela 
• 3 posiłki dziennie w towarzystwie nauczyciela 
• Wypożyczenie podręczników i materiałów edukacyjnych 
• Folder 
• Magnetofon do nagrań lekcji 
• Świadectwo i raport osiągnięć  

GE+ zainteresowania – (lista sugestii na życzenie) 

lokalizacja                10 godzin 15 godzin  20 godzin  25 godzin 30 godzin 
W UK 1:1 £555 £620 £720 £820 £920 
 2:1 £435 £485 £555 £625 £695 
W Londynie 1:1 £625 £690 £790 £890 £990 
 2:1 £505 £555 £625 £695 £765 
 

GE+ specjalizacja, egzaminy itd.. 

lokalizacja                10 godzin 15 godzin  20 godzin  25 godzin 30 godzin 
W UK 1:1 £680 £745 £845 £ 945 £1045 
 2:1 £550 £600 £670 £ 740 £ 810 
W Londynie 1:1 £750 £850 £915 £1015 £1115 
 2:1 £620 £670 £740 £810 £  880 

Przy kursach dłuższych niż tydzień 5 % zniżki 

Kursy 2 – 4 dni, lokalizacje „pozalondyńskie” 

doby Liczba godzin Typ kursu Weekend  W ciągu tygodnia 
2 3 -6 ogólny £350-£395 £335-£375 
3 4-10 ogólny £390-£495 £370-£475 
4 5-12 ogólny £430-£545 £415-£515 
4 15-20 ogólny £605-£715 £575-£675 
3 15-20 specjalistyczny £705-£815 £665-£765 
4 20-25 specjalistyczny £840-£960 £800-£900 
Możliwe zakwaterowanie bez nauczania, dla osoby towarzyszącej – osoba dorosła £245 tygodniowo, 
dziecko poniżej 11 roku życia £175 
 
Dodatkowe możliwości: 
JUNIOR PLUS            +   £190, 2:1 £190 (wraz z zajęciami pozalekcyjnymi i wycieczkami) 
ENGLISH PLUS          +   £145, 2:1 £115  (wraz z zajęciami pozalekcyjnymi i wycieczkami) 
LEKCJE DODATKOWE OD £25 
REZERWACJE W OKRESIE BOŻEGO NARODZENIA + £120 OD OSOBY 
 
CENY NIE OBEJMUJĄ: 

• Transferów z lotnisk 
• Kosztów podręczników (w przypadku zabierania ich po kursie) 
• Kosztu wycieczek i płatnych zajęć pozalekcyjnych  

 
Należy także doliczyć: Transfer bankowy – około £16/ Opcja: transfery z lotniska od £60 
Dalsze informacje:          info@ twojairlandia.pl           Tel/fax 022 8471487 


