4 hetes középiskola ízelítő + nyelvtanfolyam
Dél-Angliában 15-17 éveseknek
2017-2018

Helyszín: Swanage, Dél-Anglia
Időpont: 2017.01.02-től 4, 6 vagy 8 hét
A program ára 4 hétre: 1860 GBP, 6 hétre: 2790 GBP, 8 hétre: 3720 GBP
+ egyszeri 70 GBP beiratkozási díj
Időpont: 2017.09.02-től 4, 6 vagy 8 hét
A program ára 4 hétre: 1960 GBP, 6 hétre: 2940 GBP, 8 hétre: 3920 GBP
+ egyszeri 70 GBP beiratkozási díj
Időpont: 2018.01.06-tól 4, 6 vagy 8 hét
A program ára 4 hétre: 2100 GBP, 6 hétre: 3150 GBP, 8 hétre: 4200 GBP
+ egyszeri 70 GBP beiratkozási díj
A diákok heti minimum 15 tanórában középiskolai tantárgyakat tanulnak a következő tárgyakból:
British Culture,English Literature, Environmental Science, World History, Geography, Natural History,
Sports, Activities, Mathematics, Information and Communications Technology
E tantárgyakon kívül heti 10-20 tanórában a diákok nyelvi szintjüknek megfelelő csoportban
angol nyelvtanfolyamon vesznek részt.
További információ: http://bigben.hu/p28-swanage-harrow-house-kozepiskolai-tanev-angliaban.htm
Szállás, ellátás: kollégiumi bentlakással 3-4 ágyas szobában, teljes ellátással (heti 19 étkezés)
Felár ellenében a következő típusú szállások is választhatók:
- Kollégiumban 3-4 ágyas, saját fürdőszobás szoba
- Kollégiumban 2 ágyas szoba
- kollégiumban 2 ágyas saját fürdőszobás szoba
- családnál történő elhelyezés, kétágyas szobában, teljes ellátással

Az árak tartalmazzák:
- heti minimum 25 óra oktatás
(heti minimum 15 tanórában középiskolai tantárgyak + heti 10-20 tanóra angol nyelv)
- tananyagok
- teljes ellátás (heti 19 étkezés)
- szállás kollégiumi bentlakással 3-4 ágyas szobában
- baleset-, betegség-, felelősség-, és poggyászbiztosítás
- programok hasonló korú angol diákokkal, iskolalátogatások
- esténként szabadidős és sportprogramok (Aeroball, Bingó, vetélkedők, Conversation Club, táncórák, diszkók,
filmvetítések, karaoke,élőzene, pantomim, sportolás és sportversenyek, ki mit tud, jóga stb.)
- hétvégente egész napos kirándulás Anglia legfőbb nevezetességeihez (London, Bath, Bournemouth, Corfe
Castle és Wareham, Dorchester és a Maiden Castle, , Lulworth Cove/Castle és a Durdle Door, New Forest,
Oxford, Poole Quay, Portsmouth, Salisbury és Stonehenge, valamint Southampton)
Transzfer: a londoni repülőterekről az iskola szervezésében megoldható.
(Az árlistában szereplő ár a transzfert nem tartalmazza, oda-vissza transzfer
Heathrow-ról szombatonként: GBP 180,- Gatwickről: GBP 200)
Egyénileg menetrend szerinti autóbusszal is el lehet jutni Swanage-ba
Londonból a fentinél kedvezőbb áron.

AZ ISKOLA LÉTESÍTMÉNYEI
Oktatási tömb - 36 modern tanterem
Recepció - könyvesbolt
Sportbolt
Kollégium
Fűtött,fedhető úszómedence
Hall / színház / asztalitenisz és játékterem
Mosoda
Orvosi szoba
Bár és diszkó valamint biliárd és tévéterem
Mozi / előadó
Kosárlabda pálya
Edzőterem - aerobic szoba
Multimédiás tanulószoba internettel / E-maillel és könyvtár
Kávézó - büfé
Fedett sportcsarnok (tenisz, tollaslabda, röplabda, futball, trambulin, kosárlabda)

Swanage évek óta különösen népszerű diákjaink körében.
A BIG BEN 1998 óta a Harrow House kizárólagos képviselője Magyarországon!
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