
 

Zapraszamy kadrę pedagogiczną do wzięcia udziału w projekcie wakacyjnym do malowniczej Kornwalii, która zachowała wiele dawnego uroku, a 

jej mieszkańcy z dumą mówią o swej odmienności. Kornwalia potrafi od pierwszego wejrzenia oczarować zabytkami, dzikimi krajobrazami, piękną 

przyrodą i niezwykłą atmosferą. Projekt ten daje możliwość odkrycia Anglii z trochę innej strony i jest świetną alternatywą dla wszystkich, którzy 

chcieliby wybrać się do Wielkiej Brytanii, ale tłoczny i głośny Londyn nie jest ich wymarzonym kierunkiem. Przygotowaliśmy również fakultatywny 

pakiet wejść dodatkowych i wyjazdów fakultatywnych, które szkoła może wybrać, by uczynić projekt jeszcze bardziej atrakcyjnym . 

PROGRAM   

DZIEŃ 1 Zbiórka uczestników na lotnisku  o ustalonej godzinie. Przelot do Bristolu. 
Projekt w Bristolu – kościół St Mary Redcliffe, nazwany przez Elżbietę I 
najlepszym, najpiękniejszym i najsławniejszym kościołem parafialnym w Anglii, 
Bristol Cathedral, miejsce spotkania św. Augustyna z celtyckimi chrześcijanami, 
Cabot Tower, wzniesiona w 1897 wieża, upamiętniająca odbytą 400 lat 
wcześniej wyprawę Johna Cabota z Bristolu do Ameryki Północnej, M Shed, 
niezwykłe muzeum ilustrujące bogatą historię miasta w różnych jej aspektach, 
którego kolekcję stanowią m.in. znajdujące się na zewnątrz dźwigi i kutry 
używane w lokalnej stoczni. Fakultatywnie spacer z lokalnym przewodnikiem.. 
Zakwaterowanie w ośrodku, odpoczynek po podróży. Spotkanie  organizacyjne  - 
omówienie  programu, obiadokolacja. 
 

DZIEŃ 2 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Ilfracombe, 

malowniczym nadmorskim kurorcie cieszącym się od lat niezmienną 

popularnością. Fakultatywnie rejs statkiem. Obiadokolacja.  

 

DZIEŃ 3 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Plymouth – 
Barbican & Sutton Harbour, historyczne serce miasta, wybrukowana kostką, 
przystań dla jachtów, część miasta skupiająca największą liczbę restauracji  
i pochodzących nawet z XIV w. budynków, Mayflower Memorial and Steps, 
schody upamiętniające wyprawę Purytanów do Ameryki, Royal Citadel,  

 

 

 

 

pochodząca z XVII w., będąca w posiadaniu Brytyjskiej Marynarki Wojennej, 

nadal aktywna cytadela, Plymouth City Museum and Art Gallery.  Fakultatywnie 

National Marine Aquarium. Obiadokolacja. 

  

DZIEŃ 4 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Możliwość realizacji  

fakultetu w Eden Project oraz/lub fakultet w Tintagel Castle. Obiadokolacja. 

 

DZIEŃ 5 Śniadanie. Przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Exeter – 

Rougemont Castle, dobrze zachowane ruiny zbudowanego przez Willhelma 

Zdobywcę zamku, miejsce ostatniego udokumentowanego spalenia czarownic, 

Royal Albert Memorial Museum, nowoczesne muzeum z eklektyczną kolekcją, 
w 2012r. zyskało zaszczytne miano 'Museum of the Year 2012', Quayside, część 

miasta, która przez wieki służyła jako port i przystań dla łodzi handlowych, 

obecnie miejsce pełne restauracji, uroczych kafejek i straganów z lokalnym 
rękodziełem, Exeter Cathedral, monumentalna średniowieczna katedra  

z charakterystycznymi normańskimi wieżami i najdłuższym na świecie gotyckim 

sklepieniem, High Street. Przejazd do Torquay, serca tzw. angielskiej riwiery a 

zarazem miasta Agaty Christie. Obiadokolacja.  

 

DZIEŃ 6 Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie, wyjazd do 

Bristolu. Przelot do Polski. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• przelot oraz lokalny transport; 

• bagaż podręczny; 

• kierownik projektu z ramienia ECM; 

• zakwaterowanie w ośrodku; 

• wyżywienie – 2 posiłki dziennie (według programu); 

• bogaty program zajęć obejmujący cały dzień; 

• ubezpieczenie NNW i KL. 
DODATKOWO PŁATNE: 

• koszt pakietu dodatkowego; 

• bagaż rejestrowany; 

• możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – 229 zł/os. 
NIEZBĘDNE RZECZY: 

• paszport lub dowód osobisty; 

• karta EKUZ; 
 

ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany poszczególnych punktów programu edukacyjno-językowego. 
 

Bank Alior O/Łódź, nr konta 21 2490 1057 0000 9900 1195 4019 (wpłaty PLN) 
PL03 2490 1057 0000 9904 1195 4019 SWIFT:    ALBPPLPW  (wpłaty GBP) 

 
 
 

ul. Zakładowa 147A, 92-402 Łódź Telefon: 042 617 13 88 www.ecm.edu.pl 
 

KORNWALIA – DEVON - BRISTOL 
 PROJEKT EDUKACYJNO - JĘZYKOWY 

Program dla kadry 
nauczycielskiej 

SIERPIEŃ 2019 

 
 

2299 PLN +  85 GBP 
 

I rata do 30.03.2019 –  800 PLN 
II rata do 15.05.2019 –  600 PLN 

       III rata do  20.06.2019 – 899 PLN 
 

WRAZ Z III ratą wpłata waluty – 85 GBP 

Pakiet wejść dodatkowych 85 GBP: 

Eden Project, Tintagel Castle, rejs statkiem 

w Ilfracombe, National Aquarium w 

Plymouth, wizyta w Torquay, przewodnik w 

Bristolu 

http://www.ecm.edu.pl/

