
 

Програма «Англія» 

Діти проживають у невеликому містечку Вокінгем, графство Беркшир, у 63 км від Лондону. 

Розселяються у двох резиденціях. 

Перша – Sandy Lane – класичний двоповерховий англійський котедж. В наявності є 2-х, 3-х, 4-х 

місцевих кімнатах. 

На першому поверсі: учбова та ігрова кімнати, кімната відпочинку та їдальня. На другому поверсі – 

5 спальних кімнат. Усього у будинку 3 ванні кімнати та 4 туалети. У всьому будинку є доступ до 

Інтернету. Учбова кімната оснащена інтерактивною дошкою.  У кімнаті для ігор  знаходяться різні 

настільні ігри, приставка Xbox Kinect. Є тенісний та більярдний столи. Для тих, хто полюбляє 

рухливі ігри, є футбольний майданчик та два батути. Вечір традиційно проходить у каміна та 

присвячується перегляду англійських фільмів. 

Друга резиденція, куди влаштовують дітей Wiltshire Road, розташована у самому центрі містечка 

Вокінгем. На першому поверсі  будинку розташовані: учбова кімната та кімната для ігор, їдальня та 

кімната для відпочинку. На другому – 5 спальних кімнат. Всього у будинку 3 ванні кімнати та 4 

туалети. Мається учбова кімната з інтерактивною дошкою, а по всьому дому є інтернет. У кімнаті 

для ігор можна грати або у настільні ігри, або на Xbox Kinect. Також є столи для настільного тенісу 

та більярду. А для ігор на свіжому повітрі є футбольне поле та батут. 

Оскільки Wiltshire Road знаходиться у самому центрі Вокінгема, тому є можливість побувати на 

різних фестивалях та інших заходах, які часто проходять у цьому місті. А можна просто посидіти у 

англійському пабі, почуваючи себе справжнім англійцем. 

Їжу готують фахівці високого класу. До меню входять блюда різних країн Європи. Буде і 

традиційний український борщ! Їжа подається п’ять разів на день. Весь час діти можуть пити 

необмежено соки, воду, чай, молоко, брати печиво та фрукти. 



Передбачено ряд екскурсій. 

Лондон. Оглядова екскурсія дає обру уяву про мегаполіс, знайомить з самими цікавими місцями. 

Прогулянка вилицями та площами Лондону дозволяє доторкнутися до історії, та, у той же час, 

зрозуміти, чим живе сучасне місто. Практично кожний дім центральної частини Лондону береже 

пам'ять про історичні події та особистості або пов'язаний з героями книжок, які відомі з дитинства. 

Це, наприклад, Шерлок Холмс або Гарі Потер.  

Крім Лондону можливі поїздки, за бажанням, до Оксфорду, Стратфорду, Бату, однак, за них 

прийдеться платити додатково. 

        

Перелік об’єктів для оглядин та відвідування такий: 

 Оглядова екскурсія Лондоном  

 Стоунхендж 

 Лондонський Тауер 

 Музей історії природознавства (Natural History Museum) 

 Музей науки (Science Museum) 

 Хемптон-Корт (Hampton Court) 

 Музей Лондону (London Museum) 

 Національна галерея (The National Gallery) 

 Ковент Гаден (Covent Garden) 

 Музей Банку (Bank Museum) 

 Королівський ботанічний сад (Kew Gardens) 

 Оглядове колесо «Лондонське око» (The London Eye) 

 Музей Вікторії та Альберта (Victoria & Albert Museum) 

 Британський Музей (The British Museum) 

 Поїздка до Оксфорду (екскурсійний автобус до вартості туру не входить) 

 Поїздка до Бату (екскурсійний автобус до вартості туру не входить) 

 Поїздка до Стратфорду-на-Ейвоні (екскурсійний автобус до вартості туру не входить) 

                 



Вартість поїздки: 

1 тиждень – 850 фунтів стерлінгів 

2 тижні – 1400 фунтів стерлінгів 

3 тижні – 1900 фунтів стерлінгів 

До вартості входить: 

 Проживання в Англії  

 Обслуговування  (прибирання, заміна постільної білизни, тощо) 

 Харчування (5-ти разове) 

 Екскурсійна програма 

 Уроки з англійської мови 

 Розважальна програма 

 Супровід куратору (24/7) 

 Трансфер від аеропорту до готелю  

До вартості не входить: 

 Переліт до Лондону та назад 

 Супровід у літаку 

 Оформлення нотаріального дозволу на перетин кордону неповнолітньою дитиною без 

супроводу батьків (якщо таке потрібно) 

 Факультативні екскурсії 

 Кишенькові індивідуальні витрати 

 


