A legnépszerűbb ifjúsági angol nyelvi
táboraink Angliában, Skóciában és
Írországban, 2022-ben
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1. Oxford közelében, bentlakásos magániskola kampuszán
Exkluzív ajánlatunk!
Nyári nyelvi tábor egy tradicionális angol magániskola területén,
9-17 éveseknek, az iskola nyitva 2022.07.05 és 08.15 között
heti 20 tanóra (20x45’) általános angol nyelv
kollégiumban a kampuszon, életkortól függően 1-2 ágyas vagy többágyas szobában, teljes ellátással
2 hét alatt 3 egész napos és egy félnapos kirándulás
naponta szabadidős és sportprogram és esti programok
24 órás felügyelet
A kampusz saját sportpályákkal és uszodával rendelkezik.
2 hetes tanfolyamok: dátumok/ árak
2022.07.05-07.18: 1990 GBP
2022.07.19-08.01: 1990 GBP
2022.08.02-08.15: 1990 GBP

4 hetes tanfolyam: dátum/ ár
2022.07.05-08.01: 3700 GBP
2022.07.19-08.15: 3700 GBP

Választható:
általános nyelvi program + összesen 6x60’ nyelvvizsga előkészítő (PET és FCE)
melynek felára: 200 GBP 2 hétre vonatkozóan vagy
általános nyelvi program + összesen 6x60 perc további nyelvi képzés angol iskolában történő
továbbtanuláshoz: pl. esszéírás, irányított szókincsfejlesztés, angol iskolarendszer stb.)
melynek felára: 200 GBP 2 hétre vonatkozóan
általános nyelvi program + kiscsoportos tenisz oktatás (6x60’), felára: 170 GBP 2 hétre vonatkozóan
általános nyelvi program + egyéni tenisz oktatás (6x60’), felára: 350 GBP 2 hétre vonatkozóan
általános nyelvi program + Outdoor Adventure Camp, felára: 230 GBP 2 hétre vonatkozóan
Repülőtéri transzfer oda-vissza : Heathrow-ról, Lutonról vagy Birminghamből
Az árakról kérjük érdeklődjön.
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2.MALVERN, Délnyugat-Anglia
Exkluzív ajánlatunk!

8-11, 12-18 éveseknek
Nyári tábor egy tradicionális angol magániskola területén 2022. 06.12 és 08.28 között,
Londontól 200 kilométerre északnyugatra, Worcester közelében.
Tanév közbeni dátumokról kérjük, érdeklődjön!
heti 21 tanóra (16x60’)
kollégiumban a kampuszon, maximum 4 ágyas szobában, teljes ellátással
két egész napos kirándulás hetente
szabadidős és sportprogram minden hétköznap délután és este
A kampusz saját sportpályákkal és uszodával rendelkezik.
Érkezési nap: vasárnap
Elutazási nap: vasárnap
Ár: 2 hétre: 1975 GBP; 3 hétre: 2880 GBP, 4 hétre: 3775 GBP, további hét: 925 GBP
07.31 és 08.28 közötti heteknél 75 GBP/hét kedvezmény!
Repülőtéri transzfer ára a nyári tanfolyamoknál:
Heathrow vagy Birmingham repülőtérről: 200 GBP oda-vissza
Érkezés és hazautazás vasárnap 10.00 és 17.00 között érkező és induló járattal.

BIG BEN Language Studies
Telefon: (06-1) 318-5732, 06 30 513 4247 e-mail: info@bigben.hu
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3.LONDON zöldövezete A legkedvezőbb londoni ifjúsági ajánlatunk!
családi elhelyezéssel 14-17 éveseknek, 2022.06.05 és 09.10 között, heti kezdéssel
heti 20 tanóra
szállás családnál, kétágyas szobában
teljes ellátás (csomagolt ebéd)
2 hét alatt egy egész és egy félnapos kirándulás,
3 hét alatt két egész és két félnapos kirándulás,
4 hét alatt három egész és három félnapos kirándulás
heti 4 alkalommal szabadidős és sportprogramok (mozi, piknik, városnézés, múzeumok,
karaoke, nemzetközi diák partik stb.)
Repülőtéri transzfer az árban (csak Heathrow, reggel 9 és este 7 között).
érkezés: vasárnap, eljövetel szombaton
Ár: 1 hétre: 830 GBP, 2 hétre: 1405 GBP, 3 hétre: 2015 GBP, 4 hétre: 2615 GBP
A 2022.06.05 és 06.18 valamint 08.21 és 09.10 közötti heteknél a kedvezmény: 20 GBP/hét.
A heti 30 tanórás oktatási program felára: 75 GBP/hét.
Az intenzív szabadidős csomag felára: 80 GBP/hét (további heti 4 szabadidős program).

4. LONDON zöldövezete (Észak-London, Bushey kerület)
Kollégiumi elhelyezéssel 12-17 éveseknek, 2022.07.10 és 08.20 között, heti kezdéssel
heti 20 tanóra
szállás kollégiumban, 2-4 ágyas szobában
teljes ellátás (meleg ebéd)
2 hét alatt egy egész és egy félnapos kirándulás,
3 hét alatt két egész és két félnapos kirándulás,
4 hét alatt három egész és három félnapos kirándulás
heti 4 alkalommal szabadidős és sportprogramok (mozi, piknik, városnézés, múzeumok,
karaoke, nemzetközi diák partik stb.)
Repülőtéri transzfer az árban (csak Heathrow, reggel 9 és este 7 között)
érkezés: vasárnap, eljövetel: szombaton
Ár: 1 hétre: 875 GBP, 2 hétre: 1520 GBP, 3 hétre: 2200 GBP, 4 hétre: 2865 GBP
A heti 30 tanórás oktatási program felára: 75 GBP/hét.
Az intenzív szabadidős csomag felára: 60 GBP/hét (további heti 4 szabadidős program).
A Harry Potter Studio látogatás felára: 110 GBP.
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5. LONDON belváros,Westminster, UCL
12-17 éveseknek kollégiumi elhelyezéssel 2022.07.03 és 08.07 között, heti kezdéssel
heti 20 tanóra
szállás kollégiumban, egyágyas szobában, teljes ellátás
hetente két egész és két félnapos kirándulás
szabadidős és sportprogramok minden délután és este
érkezés: vasárnap, eljövetel vasárnap
Ár: 1 hétre: 1230 GBP; 2 hétre: 2310 GBP, 3 hétre: 3420 GBP, 4 hétre: 4520 GBP
Repülőtéri transzfer oda-vissza: Heathrow-ról 160 GBP, Gatwickről 200 GBP

6. LONDON belváros, South Bank
16-25 éveseknek kollégiumi elhelyezéssel 2022.08.03-08.17 és 08.10-08.24 között
A legkedvezőbb angliai ajánlatunk kollégiummal!
heti 20 tanóra
szállás kollégiumban, egyágyas saját fürdőszobás szobában, félpanziós ellátás
hetente egy egész napos kirándulás hétfőnként
3 esti program
további szabadidős programok felár ellenében a helyszínen kérhetők
heti londoni közlekedési bérlet 1-2 zónára (metró és busz)
Repülőtéri transzfer Heathrow repülőtérről oda-vissza az árban
2 hétre: 1320 GBP
Repülőtéri transzfer felára: Lutonról vagy Gatwickről 100 GBP oda-vissza

7. LONDON, Beckenham
14-17 és 16+ éveseknek családi elhelyezéssel 2022.06.26 és 08.07 között
heti kezdéssel
heti 20 tanóra
szállás családnál, kétágyas szobában, teljes ellátással
hetente egy egész napos és egy félnapos kirándulás
délutáni szabadidős és sport programok
2-3 esti program
Repülőtéri transzfer Heathrow repülőtérről oda-vissza az árban
Érkezés/elutazás: vasárnap
Árak 14-17 éveseknek 2 hétre: 1490 GBP, 3 hétre: 2235 GBP
Árak 16 év felettieknek 2 hétre: 1490 GBP, 3 hétre: 2235 GBP 4 hétre: 2980 GBP
Repülőtéri transzfer felára: Lutonról vagy Gatwickről 100 GBP oda-vissza
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8. BRIGHTON, Dél-Anglia

A legkedvezőbb angliai ajánlatunk!

12-17 éveseknek családnál vagy kollégiumban
2022.07.03 és 09.10 között, heti kezdéssel
heti 20 tanóra
szállás családnál, 2 ágyas szobában vagy szállás kollégiumban egyágyas szobában
teljes ellátás (meleg ebéd)
2 hét alatt egy egész és egy félnapos kirándulás,
3 hét alatt két egész és két félnapos kirándulás
4 hét alatt három egész és három félnapos kirándulás
hetente 4 alkalommal szabadidős és sportprogramok (kajak, foci, fitnesz, zumba,
mozi, piknik, városnézés, hajókirándulás, nemzetközi diák partik 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: szombat
Ár: 1 hétre: 765 GBP, 2 hétre: 1300 GBP, 3 hétre: 1865 GBP, 4 hétre: 2420 GBP családnál
Ár: 1 hétre: 1080 GBP, 2 hétre: 1930 GBP, 3 hétre: 2810 GBP, 4 hétre: 3680 GBP kollégiumban
Heti 30 tanórás oktatási program felára: 70 GBP/hét
Intenzív szabadidős csomag felára: 60 GBP/hét (további heti 4 szabadidős program)

Információ minden ifjúsági nyelvtanfolyamra vonatkozóan:
Tanfolyamot szinte minden iskolában bármelyik hétfőn lehet kezdeni.
(Ha a dátumok kötöttek, akkor ezt feltüntettük.)
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!

BIG BEN Language Studies
már 30 éve a külföldi oktatási programok szakértője
1991-2021

Telefon: (06-1)318-5732, (06-30) 513-4247
e-mail: info@bigben.hu
www.bigben.hu
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9. BOURNEMOUTH, Dél-Anglia
12-17 éveseknek kollégiumi elhelyezéssel
2022.07.03 és 08.27 között, heti kezdéssel
heti 20 tanóra
szállás kollégiumban egyágyas szobában
teljes ellátás (csomagolt ebéd)
2 hét alatt egy egész és egy félnapos kirándulás,
3 hét alatt két egész és két félnapos kirándulás
4 hét alatt három egész és három félnapos kirándulás
heti 4 alkalommal szabadidős és sportprogramok (mozi, piknik, városnézés, múzeumok,
karaoke, nemzetközi diákpartik stb.)
Repülőtéri transzfer az árban (Heathrow).
(A transzfer 10 és 18 óra között induló/érkező járatokra érvényes.)
Érkezési nap: vasárnap, elutazási nap: szombat
Ár: 1 hétre: 865 GBP, 2 hétre: 1525 GBP, 3 hétre: 2215 GBP, 4 hétre: 2895 GBP családnál
Ár: 1 hétre: 1205 GBP, 2 hétre: 2100 GBP, 3 hétre: 2995 GBP, 4 hétre: 3940 GBP kollégiumban
Heti 30 tanórás oktatási program felára: 70 GBP/hét
Intenzív szabadidős csomag felára: 60 GBP/hét (további heti 4 szabadidős program)

10. BOURNEMOUTH, Dél-Anglia
14-17 és 16+ éveseknek családi elhelyezéssel
2022.06.19 és 08.21 között, heti kezdéssel
heti 20 tanóra
szállás családnál, kétágyas szobában, teljes ellátással
hetente egy egész napos és egy félnapos kirándulás
délutáni szabadidős és sport programok
2-3 esti program
Repülőtéri transzfer Heathrow repülőtérről oda-vissza az árban
Érkezés/elutazás: vasárnap
Árak 14-17 éveseknek 2 hétre: 1490 GBP, 3 hétre: 2235 GBP
Árak 16 év felettieknek 2 hétre: 1490 GBP, 3 hétre: 2235 GBP 4 hétre: 2980 GBP
Repülőtéri transzfer felára: Lutonról vagy Gatwickről 100 GBP oda-vissza

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

Egész évben nyitva!

14-17 éveseknek és 16 éves kortól, családi elhelyezéssel
egész évben, heti kezdéssel
heti 28 tanóra
szállás családnál, 2 ágyas szobában nyáron, 1 ágyas szobában évközben, félpanzióval
Heti 3 alkalommal szabadidős és sportprogramok (mozi, piknik, városnézés, múzeumok)
Érkezési nap: vasárnap, elutazási nap: vasárnap
Ár: 1 hétre: 895 GBP, 2 hétre: 1515 GBP, 3 hétre: 2165 GBP, 4 hétre: 2635 GBP családnál
8 hétre: 4965 GBP, 12 hétre: 7110 GBP, 16 hétre (maximális időtartam): 9440 GBP
Repülőtéri transzfer oda-vissza: Heathrow-ról 330 GBP, Stanstedről 200 GBP Lutonról: 220 GBP,
Gatwick-ről 350 GBP

12. OXFORD, Oxford Brookes University

Exkluzív ajánlatunk!

12-17 éveseknek az Oxford Brookes University területén
kollégiumi elhelyezéssel 2022.07.04-08.15 között
heti 20 tanóra
szállás kollégiumban, egyágyas, saját fürdőszobás szobában, teljes ellátás
hetente két kirándulás
Szabadidős és sportprogramok minden délután és este
Ár: 2 hétre: 1900 GBP, 3 hétre: 2856 GBP, 4 hétre: 3810 GBP
Az árak tartalmazzák az oda-vissza transzfert Heathrow repülőtérről.

BIG BEN Language Studies
Telefon: (06-1) 318-5732, 06 30 513 4247 e-mail: info@bigben.hu
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13. OXFORD vagy
14. BRIGHTON belváros vagy
15. LONDON Greenwich
12-17 éveseknek
Oxford vagy Brighton családi elhelyezéssel 2022.06.26 -07.31 között
London Greenwich családi elhelyezéssel 2022.06.26-07.08.14 között
heti 20 tanóra
szállás családnál, kétágyas, teljes ellátás
hetente két kirándulás
Szabadidős és sportprogramok minden délután és este
közlekedési bérlet
Oxford ár: 2 hétre: 1325 GBP, 3 hétre: 1990 GBP, 4 hétre: 2650 GBP
Brighton ár: 2 hétre: 1395 GBP, 3 hétre: 2095 GBP, 4 hétre: 2795 GBP
London ár: 2 hétre: 1425 GBP, 3 hétre: 2140 GBP, 4 hétre: 2855 GBP
Az árak tartalmazzák az oda-vissza transzfert Heathrow repülőtérről.

16. BATH , Dél-Anglia
Exkluzív ajánlatunk!
8-12, 13-17 éveseknek
Nyári tábor egy tradicionális angol magániskola területén 2022. 07.06 és 08.17 között,
heti 20 tanóra
kollégiumban a kampuszon, többágyas szobában, teljes ellátással
két egész és egy félnapos kirándulás hetente
Szabadidős és sportprogram minden hétköznap délután és este
A kampusz saját sportpályákkal és uszodával rendelkezik.
Repülőtéri transzfer Heathrow repülőtérről oda-vissza az árban
Érkezési nap: szerda
Elutazási nap: szerda
Ár: 2 hétre: 1630 GBP; 3 hétre: 2590 GBP, 4 hétre: 3190 GBP
Repülőtéri transzfer felára: Lutonról vagy Gatwickről 100 GBP oda-vissza

17. EASTBOURNE, Dél-Anglia

Egész évben nyitva!

14-17 éveseknek és 16 éves kortól családi elhelyezéssel
egész évben, heti kezdéssel
heti 28 tanóra
szállás családnál, 2 ágyas szobában nyáron, 1 ágyas szobában évközben, félpanzióval
Heti 3 alkalommal szabadidős és sportprogramok (mozi, piknik, városnézés, múzeumok)
Érkezési nap: vasárnap, elutazási nap: vasárnap
Ár: 1 hétre: 814 GBP, 2 hétre: 1353 GBP, 3 hétre: 1922 GBP, 4 hétre: 2321 GBP családnál
8 hétre: 4475 GBP, 12 hétre: 6220 GBP, 16 hétre (maximális időtartam): 8255 GBP
Repülőtéri transzfer oda-vissza: Heathrow-ról 260 GBP, Stanstedről 320 GBP, Lutonról: 320 GBP,
Gatwickről 200 GBP

18. EDINBURGH, Skócia
12-17 éveseknek családi elhelyezéssel 2022.06.20 és 08.05 között heti kezdéssel,
kollégiumi elhelyezéssel 2022.06.20 és 08.29 között heti kezdéssel
heti 20 tanóra
szállás családnál, 2-3 ágyas szobában, kollégiumban egyágyas szobában
teljes ellátás
hetente egy egész napos kirándulás és egy félnapos kirándulás
Szabadidős és sportprogramok heti 5 délután, heti 2 esti program
Érkezési nap: vasárnap,
Elutazási nap: vasárnap
Ár családnál: 2 hétre: 1560 GBP, 3 hétre: 2235 GBP, 4 hétre: 2890 GBP
Ár kollégiumnál: 2 hétre: 2205 GBP, 3 hétre: 3205 GBP, 4 hétre: 4180 GBP
Repülőtéri transzfer oda-vissza: Edinburgh reptér 130 GBP, Glasgow Int.: 240 GBP

BIG BEN Language Studies
Telefon: (06-1) 318-5732, 06 30 513 4247 e-mail: info@bigben.hu
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19. DUBLIN, Írország
11-17 éveseknek családi elhelyezéssel, 2022.06.19 és 08.14 között, heti kezdéssel
heti 20 tanóra
szállás családnál, 2-3 ágyas szobában
teljes ellátás
az iskola külön busszal szállítja a diákot a családtól az iskolába és vissza
hetente 2 félnapos és egy egész napos kirándulás
5 délutáni és 2 esti szabadidős és sportprogram
Érkezés vasárnap, eljövetel vasárnap
Ár családnál: 1 hétre 850 EUR, 2 hétre: 1550 EUR; 3 hétre: 2280 EUR, 4 hétre: 3000 EUR
Repülőtéri transzfer: 140 EUR oda-vissza (reggel 8 és 21 között érkező és induló járatokra)

20. DUBLIN, Írország
16-19 éveseknek családi elhelyezéssel, 2022.06.19 és 08.14 között, heti kezdéssel
heti 26 tanóra vagy heti 33 tanóra
szállás családnál, 2 ágyas szobában
teljes ellátás
dublini közlekedési bérlet
hetente 1 egész napos kirándulás (kivéve az érkezési és elutazási hétvégét)
heti 4 délutáni és 2-3 esti szabadidős és sportprogram,
Érkezés vasárnap, eljövetel vasárnap
Ár családnál: 1 hétre 850 EUR, 2 hétre: 1550 EUR; 3 hétre: 2280 EUR, 4 hétre: 3000 EUR
A heti 33 tanórás oktatási program felára: 40 EUR/hét
Az egyágyas szoba felára: 30 EUR/hét
Repülőtéri transzfer: 120 EUR oda-vissza (reggel 8 és 21 között érkező és induló járatokra)

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

21. Maynooth, DUBLIN közelében, Írország
11-17 éveseknek kollégiumi elhelyezéssel, 2022.06.19 és 08.14 között, heti kezdéssel
heti 20 tanóra vagy 25 tanóra (az intenzívebb tanfolyam felár nélkül választható)
szállás kollégiumban, 1 ágyas, saját fürdőszobás szobában
teljes ellátás
hetente 1 egész napos kirándulás (kivéve az érkezési és elutazási hétvégét)
heti 4 délutáni és 2-3 esti szabadidős és sportprogram,
Érkezés vasárnap, eljövetel vasárnap
Ár: 1 hétre 1050 EUR, 2 hétre: 1950 EUR; 3 hétre: 2850 EUR, 4 hétre: 3800 EUR
(a heti 25 órás tanfolyam felár nélkül választható 2 szabadidős program helyett)
Repülőtéri transzfer: 140 EUR oda-vissza (reggel 8 és 21 között érkező és induló járatokra)

22. CORK, Írország

A legkedvezőbb írországi ajánlatunk!

11-17 éveseknek családi vagy kollégiumi elhelyezéssel,
2022.06.19 és 08.14 között,
heti kezdéssel
heti 20 tanóra
szállás családnál, 2-3 ágyas szobában vagy kollégiumban 1 ágyas, saját fürdőszobás szobában
teljes ellátás
Közlekedési bérlet
hetente 2 félnapos és egy egész napos kirándulás
5 délutáni és 2 esti szabadidős és sportprogram
Érkezés vasárnap, eljövetel vasárnap
Ár családnál: 1 hétre 825 EUR, 2 hétre: 1500 EUR; 3 hétre: 2205 EUR, 4 hétre: 2900 EUR
Ár kollégiumnál: 1 hétre 925 EUR, 2 hétre: 1700 EUR; 3 hétre: 2505 EUR, 4 hétre: 3300 EUR
Repülőtéri transzfer Dublinból: 160 EUR oda-vissza (reggel 8 és 21 között érkező és induló járatokra)
Repülőtéri transzfer Corkból: 100 EUR oda-vissza egész nap

Információ minden ifjúsági nyelvtanfolyamra vonatkozóan:
Tanfolyamot szinte minden iskolában bármelyik hétfőn lehet kezdeni.
(Ha a dátumok kötöttek, akkor ezt feltüntettük.)
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!

BIG BEN Language Studies
már 30 éve a külföldi oktatási programok szakértője
1991-2021

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