
A legkedvez őbb ár-érték arányt 
képvisel ő junior tanfolyamaink 
Franciaországban 2016-ban 

 

NIZZA, DÉL-FRANCIAORSZÁG 

Nizza családnál vagy kollégiumban 15-21 éveseknek 
2016.06.19 és 08.27 között hetente 
heti 20 tanóra általános francia nyelv 
szállás családnál, 2 ágyas szobában vagy kollégiumban 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 naponta 
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: 710 EUR, 2 hétre:  1225 EUR; 3 hétre: 1790 EUR, 4 hétre: 2355 EUR családnál  
Ár: 1 hétre: 895 EUR, 2 hétre:  1595 EUR; 3 hétre: 2345 EUR, 4 hétre: 3095 EUR kollégiumban 
Heti 30 tanórás oktatási program felára: 60 EUR/hét 
 

PÁRIZS 

Párizs családnál 14-21 éveseknek 
2016.06.19 és 08.13  között 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 naponta 
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: 835 EUR, 2 hétre:  1400 EUR; 3 hétre: 2015 EUR, 4 hétre: 2630 EUR családnál  
 
 



 
 
 
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! 

 
 
Középiskolai tanév Franciaországban, Belgiumban és Kanadában 
 
 

BIG BEN Language Studies 

Külföldi oktatási programok szakértője 1991 óta 
  

Telefon: (06-1)318-5732, (06-30) 513-4247 
e-mail: info@bigben.hu 


