
 

SWANAGE, DÉL-ANGLIA  
A legnépszerűbb helyszínünk minden nyáron! 
 
Swanage 16 éves kortól, felső korhatár nélkül (a diákok döntő többsége 16-25 év között) 
2018.06.02 és 08.25 között heti kezdéssel 
 
Az ár tartalmazza a következő szolgáltatásokat: 
heti 20 tanóra (20x45’) angol nyelv + 7,5 óra szervezett program hetente  (English in Action) 
szállás családnál kétágyas szobában, teljes ellátás (ebéd az iskolában) 
(2018.06.02 és 06.23 között az iskola kollégiumában is lehet lakni.) 
két hét alatt két, három hét alatt három egész kirándulás és így tovább 
egy félnapos vasárnapi kirándulás tanfolyamonként  
minden este szabadidős és sport programok 
baleset-, betegség-, poggyász-, felelősség  és lemondási biztosítás 
szintfelmérő teszt a tanfolyam kezdetén 
tananyag 
oklevél a tanfolyam végén 
a BIG BEN ügyintézése a tanfolyamot megelőzően és alatta 
külföldi bankátutalások költségei 
70 GBP beiratkozási díj, melyet a külföldi nyelviskola számol fel. 
Érkezés: szombat, elutazás: szombat 
 
Ár: 1 hétre: 650 GBP, 2 hétre: 1150 GBP, 3 hétre: 1660 GBP, 4 hétre: 2150 GBP,  
további hét 520 GBP (az árak beiratkozási díjjal együtt értendők) 
 
A tanfolyam szállás nélkül: 
Ár: 1 hétre: 490 GBP, 2 hétre: 830 GBP, 3 hétre: 1180 GBP, 4 hétre: 1540 GBP,  
további hét 360 GBP (az árak beiratkozási díjjal együtt értendők) 
 
Repülőtéri transzfer (opcionális, szombati napokon):  
Heathrow-ról 190 GBP, Gatwickről 210 GBP (oda-vissza) 
Árainkra érvényes a Legjobb Ár Garancia, melynek részleteit itt találja: 
http://www.bigben.hu/legjobbargarancia.html 

Repülőtéri transzfer (opcionális, szombati napokon):  
Heathrow-ról 190 GBP, Gatwickről 210 GBP (oda-vissza) 

 



 

A heti 7,5 órában szervezett programok az alábbiak lehetnek: 
Művészeti galériák és kézműves vásárok látogatása 
Strandolás 
Kávé és tea (Dorset Cream Tea)kóstolás  
Az angol pub kultúra 
Fesztiválok és kiállítások látogatása 
Étel kóstolás 
Irányított tanulás 
Sportolás a nyelviskola sportlétesítményiben 
A Világörökségi Listába tartozó Jurassic Coast látogatása 
Shopping túrák 
Utazás a swanage-i gőzvasúttal 
Beszélgetések és előadások 
Séták a városban és a környékbeli nevezetességekhez 
(Durlston vár, The Great Globe, Old Harry Rock, Studland, Corfe Castle stb.) 
 

 
 

További programok esténként: 

Bingo 
Kávé klub 
Angol társalgási klub 
Tornatermi edzés 
Internetezés /számítógép használat 
Karaoke 
Filmvetítés 
Pantomim 
Kvíz játékok 
Úszás 
Bowling 
Wii játékok 
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