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BARCELONA 
Barcelona 14-21 éveseknek családi vagy kollégiumi elhelyezéssel  
2022.07.03 és 08.20 között heti kezdéssel 
heti 20 tanóra 
szállás családnál, 2 ágyas szobában vagy kollégiumban 2-4 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 hetente 4 alkalommal 
Repülőtéri transzfer az árban (csak BCN reggel 9 és este 7 között) 
Érkezés: vasárnap, eljövetel szombaton 
 
 
Ár: 1 hétre: 910 EUR, 2 hétre: 1530 EUR; 3 hétre: 2180 EUR, 4 hétre: 2820 EUR családnál 
Ár: 1 hétre: 995 EUR, 2 hétre: 1700 EUR; 3 hétre: 2435 EUR, 4 hétre: 3160 EUR kollégiumban 
Heti 30 tanórás oktatási program felára: 50 EUR/hét 
Intenzív szabadidős és sportprogramok további heti 4 (összesen 8) alkalommal felára: 70 EUR/hét 

A 4 hétnél hosszabb tanfolyamok árairól kérjük, érdeklődjenek. 
16 éves kortól felnőtt tanfolyamra is lehet menni.  
A fenti árak a BIG BEN ügyintézését és a külföldi bankátutalás költségeit is tartalmazzák. 
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MÁLAGA 

Málaga 14-21 éveseknek családi vagy kollégiumi elhelyezéssel 
2022.06.26 és 08.27 között heti kezdéssel 
heti 20 tanóra 
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 és így tovább 
Szabadidős és sportprogramok hetente 4 alkalommal 
Repülőtéri transzfer az árban (AGP reggel 9 és este 7 között) 
Érkezés: vasárnap, eljövetel szombaton 
 
Ár: 1 hétre: 850 EUR, 2 hétre: 1410 EUR; 3 hétre: 1990 EUR, 4 hétre: 2580 EUR családnál 
Ár: 1 hétre: 995 EUR, 2 hétre: 1700 EUR; 3 hétre: 2435 EUR, 4 hétre: 3160 EUR kollégiumban 
Heti 30 tanórás oktatási program felára: 50 EUR/hét 
Intenzív szabadidős és sportprogramok további heti 4 (összesen 8) alkalommal felára: 70 EUR/hét 

A 4 hétnél hosszabb tanfolyamok árairól kérjük, érdeklődjenek. 
16 éves kortól felnőtt tanfolyamra is lehet menni.  
A fenti árak a BIG BEN ügyintézését és a külföldi bankátutalás költségeit tartalmazzák. 
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