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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 
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LONDON zöldövezete 

A legkedvezőbb londoni ifjúsági ajánlatunk! 
London 14-21 éveseknek, 2017.06.25  és 09.09 között heti kezdéssel 
heti 20 tanóra  
szállás családnál, kétágyas szobában vagy kollégiumban, többágyas szobában 
teljes ellátás (csomagolt ebéd) 
2 hét alatt egy egész és két félnapos kirándulás,  
3 hét alatt két egész és három félnapos kirándulás és így tovább  
Szabadidős és sportprogramok (mozi, piknik, városnézés, múzeumok, kareoke,  
nemzetközi diákpartik stb.) 
 
Repülőtéri transzfer az árban (csak Heathrow, reggel 8 és este 8 között) 
Érkezés: vasárnap, eljövetel szombaton 
 
Ár: 1 hétre: 620 GBP, 2 hétre: 1050 GBP, 3 hétre: 1530 GBP, 4 hétre: 1995 GBP családnál 
Ár: 1 hétre: 830 GBP, 2 hétre: 1470 GBP, 3 hétre: 2160 GBP, 4 hétre: 2850 GBP kollégiumban 
A 2017.08.27 és 09.09 közötti heteknél a kedvezmény: 30 GBP/hét. 
Heti 30 tanórás oktatási program felára: 65 GBP/hét 
 
 
 

LONDON belvárosa 

Exkluzív ajánlatunk!  
London belvárosa - UCL and University of Westminster  
12-15 és 16-19 éveseknek, 2017.06.25  és 08.06 között heti kezdéssel 
heti 20 tanóra  
szállás kollégiumban, egyágyas szobában  
teljes ellátás  
hetente két félnapos kirándulás 
hetente két egész napos kirándulás 
Szabadidős és sportprogramok 
Érkezés: vasárnap, eljövetel vasárnap 
 
Ár: 2 hétre: 1980 GBP, 3 hétre: 2945 GBP, 4 hétre: 3910 GBP  
 
Repülőtéri transzfer oda vissza: Heathrow-ról 160 GBP, Gatwickről 200 GBP 
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LONDON közelében 
 
Népszerű ajánlat!  
Nyári tábor egy tradicionális angol magániskola területén, 
Londontól 40 kilométerre északra  (Luton, Stansted közelében)  
10-17 éveseknek, az iskola nyitva 2017.07.03 és 08.06 között 
 
heti 20 tanóra (20x45’) 
kollégiumban a kampuszon, többágyas szobában, teljes ellátással 
egy egész napos és két félnapos kirándulás hetente 
naponta szabadidős és sportprogram délelőtt vagy délután 
naponta esti program  
24 órás felügyelet 
A kampusz saját sportpályákkal és uszodával rendelkezik. 
 
2 hetes tanfolyamok: kezdési dátumok/ árak 
07.03-07.16: 1415 GBP*  
07.17-07.30: 1360 GBP   
07.23-08.06: 1360 GBP*  
3 hetes tanfolyamok: kezdési dátumok/ árak 
07.03-07.23: 2045 GBP* 
07.17-08.06: 1915 GBP*  
4 hetes tanfolyam: kezdési dátum/ ár 
07.03-07.30: 2695 GBP* 
 
* (6x60’ nyelvvizsga előkészítő (PET és FCE) választható, felára: 100 GBP) 
 
Repülőtéri transzfer oda-vissza : Heathrow-ról 255 GBP, Gatwickről 320 GBP,  
Stanstedről 170 GBP, Lutonról 170 GBP, London belvárosából 220 GBP 
 
További részletek: http://bigben.hu/p03-ifjusagi-tanfolyam-nyelvi-tabor-hertford.htm 
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LONDON zöldövezete 
 
(Északnyugat-London) 12-17 éveseknek családi elhelyezéssel  
2017.06.12 és 08.26 között heti kezdéssel 
 
heti 20 tanóra 
szállás családnál kétágyas szobában  
teljes ellátás (csomagolt ebéddel) 
hetente egy egész napos kirándulás (kivéve az érkezési és elutazási hétvégét) 
hétköznapdélutáni szabadidős programok többször Londoni belvárosában 
Érkezés vasárnap, eljövetel szombat 
 
Ár: 2 hétre: 1430 GBP, 3 hétre: 2085 GBP, 4 hétre: 2740 GBP családnál 

Repülőtéri transzfer oda-vissza: Heathrow-ról 150 GBP,  
Gatwickről, Stanstedről vagy Lutonról 190 GBP. 
16 év alatt kötelező a transzfer igénybe vétele. 
 

LONDON belvárosa 
 
London belváros 13-17 éveseknek kollégiumi elhelyezéssel  
2017.07.01 és 08.12 között heti kezdéssel 
heti 20 tanóra 
szállás kollégiumban egyágyas, saját fürdőszobás szobában, teljes ellátás  
hetente egy egész napos kirándulás (kivéve az érkezés és elutazás hétvégéjét) 
hetente 4 félnapos kirándulás, hetente 3 esti program 
Érkezés szombat, eljövetel szombat 
 
Ár: 1 hétre: 995 GBP, 2 hétre: 1840 GBP, 3 hétre: 2735 GBP, 4 hétre: 3630 GBP  
Extra futball, kosárlabda vagy előadó művészeti foglalkozások heti 100 GBP felárral. 
 
Repülőtéri transzfer oda-vissza: Heathrow-ról és Gatwickről 150 GBP,  
Stanstedről 260 GBP és Lutonról 170 GBP 
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BRIGHTON, DÉL-ANGLIA 

Brighton családnál 12-15 és 16-21 éveseknek, kollégiumban 15-21 éveseknek 
2017.06.04 és 09.09 között heti kezdéssel 
 
heti 20 tanóra 
szállás családnál, 2 ágyas szobában vagy kollégiumban 1 ágyas szobában 
(kollégiumi elhelyezést csak a 15. életévüket betöltöttek választhatnak!) 
teljes ellátás (csomagolt ebéd) 
2 hét alatt egy egész és két félnapos kirándulás, 
3 hét alatt két egész és három félnapos kirándulás és így tovább 
Szabadidős és sportprogramok (kajak, foci, fitnesz, zumba, mozi, piknik, városnézés, 
hajókirándulás, nemzetközi diákpartik stb.) 
Repülőtéri transzfer az árban (csak Heathrow vagy Gatwick)  
(A transzfer reggel 9 és este 7 között induló/érkező járatokra érvényes.) 
Érkezési nap: vasárnap 
Elutazási nap: kollégiumi elhelyezésnél péntek, családi elhelyezésnél szombat  
 
Ár: 1 hétre: 635 GBP, 2 hétre: 1045 GBP,  3 hétre: 1505 GBP, 4 hétre: 1965 GBP családnál  
Ár: 1 hétre: 755 GBP, 2 hétre: 1440 GBP,  3 hétre: 2175 GBP, 4 hétre: 2910 GBP kollégiumban 
A 2017.06.04 és 06.17 valamint 08.27 és 09.09 közötti heteknél a kedvezmény: 40 GBP/hét, 
ebben az időszakban a kollégiumi elhelyezés többágyas szobában történik. 
Heti 30 tanórás oktatási program felára: 65 GBP/hét 
 

Brighton 13-17 éveseknek családi elhelyezéssel - 2017.06.17 és 08.19 között heti kezdéssel 
vagy 13-17 éveseknek kollégiumi elhelyezéssel - 2017.07.01 és 08.12 között heti kezdéssel 
vagy 10-13 éveseknek kollégiumi elhelyezéssel - 2017.07.01 és 08.12 között heti kezdéssel 
heti 20 tanóra 
szállás családnál kétágyas szobában vagy kollégiumban 1-2-3 ágyas szobában 
teljes ellátás  
hetente egy egész napos kirándulás (kivéve az érkezési és elutazási hétvégét) 
délutáni és esti szabadidős és sportprogramok 
Érkezés szombat, eljövetel szombat 
 
Ár: 1 hétre: 740 GBP, 2 hétre: 1330 GBP, 3 hétre: 1970 GBP, 4 hétre: 2595 GBP családnál 
Ár: 1 hétre: 920 GBP, 2 hétre: 1690 GBP; 3 hétre: 2495 GBP, 4 hétre: 3300 GBP kollégiumban 
Egyágyas, saját fürdőszobás kollégiumi szoba felára: 30 GBP/hét 
10-13 éveseknek program felár: 30 GBP/hét 
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Extrák 13-17 éveseknek: 
Nyelvvizsga előkészítő Cambridge FCE, CAE felár: 100 GBP/hét 
Vizi sportok felár: 100 GBP/hét 
Extrák 10-13 éveseknek: 
Vizi sportok felár: 130 GBP/hét 
 
Repülőtéri transzfer Heathrow-ról és Gatwickről 160 GBP,  
Stanstedről és Lutonról 460 GBP oda-vissza (A transzfer reggel 8 és este 8 között induló/érkező 
járatokra érvényes.) 16 éves kor alatt kötelező a transzfer igénybe vétele. 

 

WEYMOUTH, DÉL-ANGLIA 

Weymouth 14-21 éveseknek  
2017.07.02 és 08.26 között heti kezdéssel 
 
heti 20 tanóra 
szállás családnál, 2-3 ágyas szobában  
teljes ellátás (csomagolt ebéd) 
2 hét alatt egy egész és két félnapos kirándulás, 
3 hét alatt két egész és három félnapos kirándulás és így tovább 
Szabadidős és sportprogramok délutánonként és esténként 
(kajak, foci, fitnesz,kosárlabda, mozi, piknik, városnézés, hajókirándulás, nemzetközi diák partik 
stb.) 
 
Repülőtéri transzfer az árban (Heathrow vagy Gatwick)  
(A transzfer reggel 9 és este 6 között induló/érkező járatokra érvényes.) 
Érkezési nap: vasárnap,  
Elutazási nap: szombat  
 
Ár 1 hétre: 580 GBP, 2 hétre: 935 GBP, 3 hétre: 1340 GBP, 4 hétre: 1745 GBP 
Heti 30 tanórás oktatási program felára: 55 GBP/hét 
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TORQUAY, DÉL-ANGLIA 

Torquay  12-17 éveseknek családi elhelyezéssel   
2017.06.11 és 08.19 között heti kezdéssel  
 
heti 20 tanóra 
szállás családnál, kétágyas szobában 
teljes ellátás 
hetente két félnapos kirándulás 
egy egész napos  kirándulás hetente (kivéve az érkezés és elutazás hétvégéjét) 
Szabadidős és sportprogram minden hétköznap délután 
Esti program heti 2 alkalommal  
érkezési nap: vasárnap,  
elutazási nap: szombat 
 
Ár: 1 hétre: 650 GBP, 2 hétre: 1150 GBP, 3 hétre: 1700 GBP, 4 hétre: 2250 GBP  
Transzfer Heathrow-ról oda-vissza 130 GBP 
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BOURNEMOUTH, EASTBOURNE, DÉL-ANGLIA 

Bournemouth 14-17 éveseknek családi elhelyezéssel  2017.06.25 és 08.05 között 
vagy 12-17 éveseknek kollégiumi elhelyezéssel - 2017.06.25 és 08.05 között  
 
heti 20 tanóra 
szállás családnál, kétágyas szobában vagy kollégiumban egyágyas  szobában 
teljes ellátás 
hetente egy félnapos kirándulás 
egy egész napos  kirándulás hetente (kivéve az érkezés és elutazás hétvégéjét) 
hetente egy félnapos kirándulás 
szabadidős és sportprogram minden délután vagy este 
Érkezés: vasárnap, eljövetel vasárnap 
 
Ár: 1 hétre: 680 GBP, 2 hétre: 1210 GBP, 3 hétre: 1790 GBP, 4 hétre: 2370 GBP családnál 
Ár: 1 hétre: 845 GBP, 2 hétre: 1540 GBP, 3 hétre: 2285 GBP, 4 hétre: 2990 GBP kollégiumban 
Repülőtéri transzfer oda-vissza: Heathrow-ról: 140 GBP, Gatwickről 360 GBP, Stanstedről 442 GBP 
vagy Lutonról 442 GBP 
(vasárnap 7 és 18 óra között érkező és szombaton 11 és 22 óra között induló járatokhoz) 
16 év alatt kötelező a transzfer igénybe vétele. 

Eastbourne 12-17 éveseknek  
2017.07.02 és 08.26 között heti kezdéssel 
 
heti 20 tanóra 
szállás családnál, 2 ágyas szobában vagy kollégiumban, egyágyas szobában 
teljes ellátás (csomagolt ebéd) 
2 hét alatt egy egész és két félnapos kirándulás, 
3 hét alatt két egész és három félnapos kirándulás és így tovább 
Szabadidős és sportprogramok délutánonként és esténként (kajak, foci, fitnesz, röplabda,  
mozi, városnézés, kareoke, vetélkedő, nemzetközi diákpartik stb.) 
Repülőtéri transzfer az árban (Heathrow vagy Gatwick)  
(A transzfer reggel 9 és este 7 között induló/érkező járatokra érvényes.) 
Érkezési nap: vasárnap,  
Elutazási nap: szombat  
 
Ár: 1 hétre: 575 GBP, 2 hétre: 920 GBP,   3 hétre: 1315 GBP, 4 hétre: 1710 GBP családnál 
Ár: 1 hétre: 790 GBP, 2 hétre: 1350 GBP, 3 hétre: 1960 GBP, 4 hétre: 2570 GBP kollégiumban 
Heti 30 tanórás oktatási program felára: 55 GBP/hét 
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EDINBURGH, SKÓCIA 

Edinburgh 12-17 éveseknek  
2017.06.11 és 08.19 között heti kezdéssel 
heti 20 tanóra 
szállás családnál, 2 ágyas szobában  
teljes ellátás (csomagolt ebéd) 
2 hét alatt egy egész napos kirándulás, 
3 hét alatt két egész napos kirándulás 
Szabadidős és sportprogramok heti 4 délután, heti 2 esti program 
 
 
Ár családnál: 1 hétre: 680 GBP, 2 hétre: 1210 GBP, 3 hétre: 1790 GBP, 4 hétre: 2370 GBP 
Repülőtéri transzfer oda-vissza: Edinburgh-ból 60 GBP, Glasgow-ból 180 GBP 
 

BATH, DÉLNYUGAT-ANGLIA 

Bath  12-17 éveseknek családi elhelyezéssel   
2017.06.11 és 08.19 között heti kezdéssel 
 
heti 20 tanóra 
szállás családnál, kétágyas szobában 
teljes ellátás 
hetente két félnapos kirándulás 
egy egész napos  kirándulás hetente (kivéve az érkezés és elutazás hétvégéjét) 
Szabadidős és sportprogram minden hétköznap délután 
Esti program heti 3 alkalommal  
Érkezési nap: vasárnap,  
Elutazási nap: szombat  
 
 
Ár: 1 hétre: 680 GBP, 2 hétre: 1210 GBP, 3 hétre: 1790 GBP, 4 hétre: 2370 GBP  
Transzfer Heathrow-ról oda-vissza 150 GBP 
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MALVERN, SALISBURY, NYUGAT-ANGLIA 
 

Malvern, 8-11, 12-18 éveseknek  
Nyári tábor egy tradicionális angol magániskola területén 06.18 és 08.27 között, 
Londontól  200 kilométerre északnyugatra Worcester közelében. 
Tanév közbeni dátumokról kérjük, érdeklődjön! 
 
heti 20 tanóra 
kollégiumban a kampuszon, többágyas szobában teljes ellátás 
egy félnapos és egy egész napos  kirándulás hetente 
Szabadidős és sportprogram minden hétköznap délután, heti 3 esti program 
A kampusz saját sportpályákkal és uszodával rendelkezik. 
 
Ár: 2 hétre: 1550 GBP; 3 hétre: 2275 GBP, 4 hétre: 3000 GBP, további hét: 725 GBP 
 
Repülőtéri transzfer ára a nyári tanfolyamoknál Heathrow repülőtérről: 180 GBP oda-vissza 
Érkezés és hazautazás vasárnap 10.00 és 17.00 között érkező és induló járattal 

 
Salisbury 12-17 éveseknek családi elhelyezéssel - 2017.06.11 és 08.19 között  
vagy kollégiumi elhelyezéssel -  2017.07.02 és 08.12 között heti kezdéssel 
 
heti 20 tanóra 
szállás családnál 2-3 ágyas szobában vagy kollégiumban többágyas szobában 
hetente egy egész napos kirándulás (kivéve az érkezés és elutazás hétvégéjét) 
hetente 2 félnapos kirándulás 
délutáni és esti szabadidős és sportprogramok 
érkezési nap: vasárnap,  
elutazási nap: szombat  
 
Ár: 1 hétre: 660 GBP, 2 hétre: 1170 GBP, 3 hétre: 1730 GBP, 4 hétre: 2290 GBP családnál 
Ár: 1 hétre: 835 GBP, 2 hétre: 1520 GBP, 3 hétre: 2250 GBP, 4 hétre: 2990 GBP kollégiumban 
Transzfer Heathrow-ról oda-vissza 140 GBP 
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CAMBRIDGE  
 
Cambridge 13-17 éveseknek családi elhelyezéssel  2017.06.17 és 08.19 között  
vagy 13-17 éveseknek kollégiumi elhelyezéssel 2017.07.08 és 08.19 között heti kezdéssel 
heti 20 tanóra 
szállás családnál kétágyas szobában vagy kollégiumban 1-2 ágyas szobában 
teljes ellátás (csomagolt ebéddel) 
hetente egy egész napos kirándulás (kivéve az érkezési és elutazási hétvégét) 
5 délutáni 4 esti szabadidős és sportprogram 
Érkezés szombat, eljövetel szombat 
 
Ár: 1 hétre: 760 GBP, 2 hétre: 1370 GBP; 3 hétre: 2030 GBP, 4 hétre: 2690 GBP családnál 
Ár: 1 hétre: 930 GBP, 2 hétre: 1710 GBP; 3 hétre: 2540 GBP, 4 hétre: 3370 GBP kollégiumban 
 
Extrák: 
Nyelvvizsga előkészítő Cambridge FCE, CAE felár: 100 GBP/hét 
Brit etikett: 100 GBP/hét 

Repülőtéri transzfer Heathrow-ról 190 GBP, Stanstedről 150 GBP vagy Lutonról: 210 GBP (oda-vissza) 
(A transzfer reggel 8 és este 8 között induló/érkező járatokra érvényes.) 
16 év alatt kötelező a transzfer igénybe vétele. 

 

Exkluzív ajánlatunk!  
Cambridge – University of Cambridge területén  
14-17 éveseknek, 2017.07.02  és 08.06 között heti kezdéssel 
heti 25 tanóra max. 12 fős csoportban 
szállás kollégiumban, egyágyas szobában  
teljes ellátás  
hetente két félnapos kirándulás 
hetente két egész napos kirándulás 
Szabadidős és sportprogramok 
Érkezés: vasárnap, eljövetel vasárnap 
 
Ár: 2 hétre: 2720 GBP, 3 hétre: 4055 GBP, 4 hétre: 5390 GBP  
 
Repülőtéri transzfer oda vissza: Heathrow-ról: 240 GBP, Stanstedről 140 GBP, Gatwickről 280 GBP 

 

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



 

OXFORD 

Oxford 12-17 éveseknek kollégiumi elhelyezéssel 2017.06.25 és 08.13 között heti kezdéssel 
 
heti 20 tanóra 
szállás kollégiumban, egyágyas szobában, teljes ellátás 
hetente egy egész napos kirándulás (kivéve az érkezési és elutazási hétvégét) 
délutáni és esti szabadidős és sportprogramok 
Érkezés vasárnap, eljövetel vasárnap 
 
Ár: 2 hétre: 1730 GBP; 3 hétre: 2570 GBP, 4 hétre: 3410 GBP 
saját fürdőszobás szoba felára 1 hétre: 40 GBP  

Repülőtéri transzfer Heathrow-ról 160 GBP, Gatwickről 240 GBP oda-vissza 
16 év alatt kötelező a transzfer igénybe vétele. 
 

Oxford 14-17 éveseknek családi vagy kollégiumi elhelyezéssel  
2017.06.25 és 08.13 között heti kezdéssel 
 
heti 20 tanóra 
szállás családnál, kétágyas szobában vagy kollégiumban, egyágyas szobában  
teljes ellátás  
hetente egy egész és egy félnapos kirándulás (kivéve az érkezési és elutazási hétvégét) 
5 délutáni és 4 esti szabadidős és sportprogram 
Ár: 2 hétre: 1355 GBP; 3 hétre: 1945 GBP, 4 hétre: 2535 GBP családnál 
Családi elhelyezésnél a 2017.08.06 és 27 közötti hetekre 40 GBP/hét kedvezmény. 
Ár: 2 hétre: 1580 GBP; 3 hétre: 2280 GBP, 4 hétre: 2990 GBP kollégiumban 
 
Intenzív, heti 36 tanórás oktatási program választható 2017.07.09 és 08.06 között 
családi vagy kollégiumi elhelyezéssel és a fenti programokkal 
Az általános nyelv mellett tantárgyakat, IELTS nyelvvizsga előkészítőt és egyetemi továbbtanulási 
tanácsadást is tartalmaz. 

Ár: 2 hétre: 1905 GBP; 3 hétre: 2770 GBP, 4 hétre: 3635 GBP családnál 
Ár: 2 hétre: 2130 GBP; 3 hétre: 3110 GBP, 4 hétre: 4090 GBP kollégiumban 

Repülőtéri transzfer oda-vissza: Heathrow-ról és Lutonról: 302 GBP,  
Gatwickről és Stanstedről 390 GBP. 16 év alatt kötelező a transzfer igénybe vétele. 



 

DUBLIN, ÍRORSZÁG 

Dublin 14-17 éveseknek  
2017.06.19 és 08.18 között heti kezdéssel 
heti 20 tanóra 
szállás családnál, 2-3 ágyas szobában  
teljes ellátás (csomagolt ebéd) 
2 hét alatt egy egész napos kirándulás, 
3 hét alatt két egész napos kirándulás 
Szabadidős és sportprogramok heti 4 délután, heti 1 esti diszkó 
 
 
Ár családnál: 2 hétre: 1440 EUR; 3 hétre: 2080 EUR, 4 hétre: 2740 EUR 
A 27 tanórás intenzív tanfolyam felára: 105 EUR/hét 
Repülőtéri transzfer: 130 EUR oda-vissza 

 

Információ minden ifjúsági nyelvtanfolyamra vonatkozóan:  
Tanfolyamot szinte minden iskolában bármelyik hétfőn lehet kezdeni. (Ha a dátumok kötöttek, 
akkor ezt feltűntettük.) 
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 angliai és írországi ifjúsági nyelvi táborokra.  
Ha nem találja amit keres, kérjük, érdeklődjön! 
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