Ifjúsági angol nyelvi programjaink a
dél-angliai Swanage-ban 2017-ben

SWANAGE, DÉL-ANGLIA
A legnépszerűbb ifjúsági helyszínünk minden nyáron!
Swanage 12-17 éveseknek 2017.03.11 és 05.06 és 2017.06.03 és 09.09 között heti kezdéssel
Ifjúsági ’B’ tanfolyam (English Plus Sports)
heti 20 tanóra (20x45’) angol + 15 óra sportprogram hetente
szállás kollégiumban, többágyas szobában vagy
családnál kétágyas szobában (csak 14 éves kortól lehetséges a családi elhelyezés)
teljes ellátás
hetente egy egész napos kirándulás
egy félnapos kirándulás tanfolyamonként
minden délután és este szabadidős és sport programok
baleset-, betegség-, poggyász-, felelősség és lemondási biztosítás
Ár: 2 hétre: 1370 GBP, 3 hétre: 1990 GBP, 4 hétre: 2590 GBP, további hét 630 GBP
A 2017.03.11 és 05.06 közötti heteknél a kedvezmény: 95 GBP/hét.
Repülőtéri transzfer (opcionális, szombati napokon):
Heathrow-ról 180 GBP, Gatwickről 200 GBP (oda-vissza)
Az ifjúsági ’B’ tanfolyam ára heti 15 óra sport programot (különböző sportok egyvelege) tartalmaz,
de választhatók még a további sportok:
Tenisz (heti 4,5 óra): 20 GBP/hét felár, Vízi sportok (heti 6 óra): 70 GBP/hét felár
Lovaglás (heti 3 óra) 110 GBP/hét felár, Golf (heti 6 óra): 115 GBP/hét felár
Más ifjúsági angol nyelvtanfolyamok felárai a ’B’ kurzus árain felül Swanage-ban
’A’ tanfolyam 8-11 éveseknek (Young Learners) felára heti 30 GBP
’C’ tanfolyam 10-17 éveseknek (English+Excursions,Fun and Games) felára heti 80 GBP
’D’ tanfolyam 14-17 évesek (English+Adventure Activities) felára heti 120 GBP
’E’ tanfolyam 14-17 éveseknek (English Plus Academic Challanges) kurzus felára heti 25 GBP
Az egyes tanfolyam típusok részletes leírása itt:
http://www.bigben.hu/p28-swanage-ifjusagi-tanfolyamok-nyelvi-taborok.htm

Swanage 8-11 éveseknek (A legnépszerűbb helyszínünk minden nyáron)
(2017.06.03 és 09.09 között heti kezdéssel)
heti 20 tanóra angol + 15 óra sport és játék hetente (ifjúsági ’A’ tanfolyam)
szállás kollégiumban, többágyas szobában
teljes ellátás
hetente egy egész napos kirándulás
egy félnapos kirándulás tanfolyamonként
minden délután és este szabadidős és sport programok
baleset-, betegség-, poggyász-, felelősség és lemondási biztosítás
24 órás felügyelet
Ár: 2 hétre: 1430 GBP, 3 hétre: 2080 GBP, 4 hétre: 2710 GBP
Repülőtéri transzfer (opcionális, szombati napokon):
Heathrow-ról 240 GBP, Gatwickről 260 GBP (oda-vissza)
átadás-átvétel szolgáltatással együtt
További részletek:
http://www.bigben.hu/p28-swanage-ifjusagi-tanfolyamok-nyelvi-taborok.htm

A tájékoztatóban szereplő árak a külföldi nyelviskola által felszámított beiratkozási díjat,
a BIG BEN ügyintézését és a külföldi bankátutalások költségeit is tartalmazzák.
A tanfolyami díjak fizethetők valutában vagy napi árfolyamon forintban.
Sok más ajánlatunk is van angliai és írországi ifjúsági nyelvi táborokra.
Teljes angliai ifjúsági lista itt: http://www.bigben.hu/Akcios/JuniorAnglia.pdf
Ha esetleg mégsem találja azt, amit keres, kérjük, érdeklődjön!
Biztosan megtaláljuk az elképzeléseknek megfelelő ifjúsági programot.
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