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NIZZA, DÉL-FRANCIAORSZÁG 

Nizza családnál vagy kollégiumban 13-21 éveseknek 
Az iskola 2019.06.09 és 09.07  között működik, tanfolyam kezdés hetente. 
heti 20 tanóra általános francia nyelv 
szállás családnál, 2 ágyas szobában az iskola teljes nyitva tartása alatt 
vagy kollégiumban, saját fürdőszobás 2 ágyas szobában 2019.06.23 és 08.24 között 
teljes ellátás (csomagolt ebéd) 
2 hét alatt egy egész és két félnapos kirándulás, 
3 hét alatt két egész és három félnapos kirándulás 
Szabadidős és sportprogramok hetente 4 alkalommal 
Repülőtéri transzfer az árban (Nizza)  
(A transzfer reggel 8 és este 8 között induló/érkező járatokra érvényes.) 
Érkezési nap: vasárnap, elutazási nap: szombat  
 
Ár: 1 hétre:  715 EUR,  2 hétre: 1235 EUR; 3 hétre: 1795 EUR, 4 hétre: 2325 EUR családnál  
Ár: 1 hétre:  995 EUR,  2 hétre: 1795 EUR; 3 hétre: 2635 EUR, 4 hétre: 3445 EUR kollégiumban 
Heti 30 tanórás oktatási program felára: 70 EUR/hét 
Intenzív szabadidős és sportprogramok további heti 4 (összesen 8) alkalommal felára: 60 EUR/hét 
Kedvezmény: 40 EUR/hét a 06.09-06.15 és a 08.25-09.07 közötti hetekre. 

PÁRIZS 

Párizs családnál 15-21 éveseknek 
Az iskola 2019.06.23 és 08.17  között működik, tanfolyam kezdés hetente. 
heti 20 tanóra általános francia nyelv 
szállás családnál, 2 ágyas szobában  
teljes ellátás (csomagolt ebéd) 
2 hét alatt egy egész és két félnapos kirándulás, 
3 hét alatt két egész és három félnapos kirándulás 
Szabadidős és sportprogramok hetente 4 alkalommal 
Repülőtéri transzfer az árban (CDG vagy Orly)  
(A transzfer reggel 9 és délután 5 között induló/érkező járatokra érvényes.) 
Érkezési nap: vasárnap, elutazási nap: szombat  
 
Ár: 1 hétre: 825 EUR, 2 hétre:  1405 EUR; 3 hétre: 2025 EUR, 4 hétre: 2615 EUR  
 
 



 
 
 
Információ minden ifjúsági nyelvtanfolyamra vonatkozóan:  
 
4 hétnél hosszabb tanfolyamokra is lehet jelentkezni. Ezek árairól kérjük, érdeklődjenek.  
A tájékoztatóban szereplő árak a külföldi nyelviskola által felszámított beiratkozási díjat,  
a BIG BEN ügyintézését és a külföldi bankátutalás költségeit is tartalmazzák.  
A tanfolyami díjak fizethetők valutában vagy napi árfolyamon forintban. 
Sok más ajánlatunk is van franciaországi nyelvi táborokra. Ha nem találja amit keres, kérjük, 
érdeklődjön! 
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