
 
Általános és középiskola Angliában:  

2-8 hét, 1-2-3 trimeszter 
11-15 éveseknek és 16 éves kortól 

 

 
 
 
A diákok családoknál laknak, akik remélik, hogy a diák részt vesz családi életükben. 
11-16 éves diákjaink a helyi állami iskolába járnak, ahol ugyanazokat a tárgyakat: angol 
nyelvet és irodalmat, történelmet, földrajzot, matematikát stb. tanulják mint az angol diákok.  
Sportolásra az iskolai testnevelés órákon illetve az iskola által szervezett egyéb sportolási 
lehetőségeken nyílik mód. 
16 év feletti diákjaink az A level programon vesznek részt, ahol már csak szabadon 
választott 3-4 tárgyat tanulnak. 
Az iskolák szeptember elejétől július közepéig vannak nyitva. 
 
Helyszínek: Bournemouth, Exeter, Torquay, Lancester stb.  
A helyszín függ a jelentkező életkorától és a választott időponttól.  
Általában a jelentkező választhat néhány felajánlott helyszín közül. 
 
Programok 16 év alattiaknak  
(11-16 éveseknek) 
 

Árak 

Kóstoló (2-8 hét bármikor a tanév során) 2 hét: 1456 GBP + 135 GBP 
beiratkozási díj 
további hét: 520 GBP 

Őszi trimeszter (szeptembertől decemberig) 4925 GBP + 135 GBP beiratkozási díj 
Tavaszi trimeszter (januártól márciusig) 4352 GBP + 135 GBP beiratkozási díj 
Őszi és tavaszi trimeszter (szeptembertől 
áprilisig) 

7365 GBP + 135 GBP beiratkozási díj 

Tavaszi és nyári trimeszter (januártól júliusig) 7225 GBP + 135 GBP beiratkozási díj 
3 trimeszter=teljes tanév (szeptembertől júliusig) 10.275 GBP (Teljes tanévnél a 135 

GBP beiratkozási díjat elengedjük.) 
 
 



 
 
 
 
 
Programok 16 év felettieknek 
 

Árak 

Kóstoló (2-8 hét bármikor a tanév során) 2 hét: 1456 GBP + 135 
GBP beiratkozási díj 
további hét: 520 GBP 

Őszi trimeszter (szeptembertől decemberig) (15 hét) 6610 GBP + 135 GBP 
beiratkozási díj 

Tavaszi trimeszter (januártól áprilisig) (13 hét ) 6040 GBP + 135 GBP 
beiratkozási díj 

Őszi és tavaszi trimeszter (szeptembertől áprilisig)  
(28 hét + szünet) 

9050 GBP + 135 GBP 
beiratkozási díj 

Tavaszi és nyári trimeszter (januártól júliusig)  
(25 hét + szünet) 

8913 GBP + 135 GBP 
beiratkozási díj 

3 trimeszter=teljes tanév (szeptembertől júliusig)  
(39 hét + szünet) 

10.275 GBP  
(Teljes tanévnél a 135 GBP 
beiratkozási díjat 
elengedjük.) 

 
 

Az ár tartalmazza:  
- a családnál történő elhelyezést (kivéve a karácsonyi szünetet) 
- a félpanziós ellátást hét közben, hétvégén teljes ellátást  
- a helyi képviselő segítségét 24 órás elérhetőséggel 
- a transzfert oda és vissza partnerünk által meghatározott repülőtérről  
- gondoskodási szolgáltatást (guardianshipet)  
- a BIG BEN ügyintézését a programot megelőzően és a program alatt 
- a banki költségeket 
 

 
Az ár nem tartalmazza: 
- az oda és visszautazást 
- a helyi közlekedést 
- az iskolai ebédet 
- az egyenruhát 
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