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1-4 hét  (vasárnaptól  vasárnapig)  a  Kent megyében található

Broadst iars-ben.  

Időtartam

ANGOL TANFOLYAMOK ANGLIÁBAN, BROADSTAIRS VÁROSÁBAN 
12-19 ÉVES KORÚ  DIÁKOKNAK

A diákok 1 héten 20 darab,  45 perces  nyelvórán vesznek részt ,

hétfőtől  péntekig minden délelőtt .  

A nyelvórák cél ja a négy fő nyelvi  készség fej lesztése (hal lott  és

írott  szövegértés,  beszéd és í ráskészség) .  

Az első nap egy szintfelmérő teszttel  indulnak,  hogy minden diák

a saját  szint jének megfelelő csoportba kerülhessen.

Az órákon 15 fő a maximum létszám.

Az órákon különböző országokból érkező diákok együtt  tanulnak.

Az utolsó napon a diákok tanúsítványt kapnak a részvételükről .

Nyelvtanfolyam

A diákoknak minden délután,  hétfőtől  péntekig,  szervezett

programokat k ínálunk;  délután városnéző túrák,  sportolási

lehetőségek,  játékok,  bowling,  esténként zene,  diszkó,  f i lmek,

karaoke és játékos versenyek lesznek.  

Félnapos városnézés Canterbury-ben.

Szombaton egész napos városnéző túra Londonban.  

Egyéb lehetőségek,  amelyeket pluszban igénybe lehet venni :

belépés a Canterbury katedrál isba,  látogatás Dover kastélyába,

belépés a I I .  v i lágháborús alagútrendszerbe Ramsgate-ben,  hajóút

Greenwich-ből Londonba,  London Eye,  és még sok más.  

Minden szabadidős programot a nyelviskola munkatársai

szerveznek,  és csoportvezetőként jelen is  vannak.

Szabadidős programok és kirándulások

A diákok családoknál laknak,  reggel i t  és vacsorát ott  kapnak,

ebédre pedig a nyelviskola ad 5 font értékű ebédutalványt ,  

Londonba csomagolt  ebédet v isznek magukkal  (szendvics,  i tal ,

gyümölcs,  snack) .

Szállás és ellátás



A csoport  együtt  utazik Budapestről ,  a repülőjegyeket egy

utazási  i roda segítségével foglal juk,  amelynek a pontos árát  a

foglaláskor fogjuk tudni  megmondani .   

A csoportot a repülőtéren fogadják,  onnan külön busszal

érkeznek Broadstairs-be,  és ugyanígy vissza is  v isz ik őket .  

Kérés esetén szervezünk különbuszt a Liszt  Ferenc repülőtérre

az iskolától  vagy Budapest belvárosából .

Utazás

1 hét ára 2020.  júniusig 21 .- ig (minimum 15 fős csoporttal ) :  460 angol

font .  Az ár  tartalmazza a nyelvtanfolyamot,  az étkezéseket,  a

szál lást ,  a délutáni  programokat,  a Londoni  utat  és a buszutat a

repülőtérről .  (Az ár  nem tartalmazza,  a repülőjegyeket,  és a külön

igényelhető programokat)

2020.  június 21 .  utáni  programok ára:  hamarosan érkezik .

Az út ára 

A program tartalmazza két k ísérőnek az út ját ,  a diákokéhoz hasonló

szállással  és feltételekkel .

A kísérők délelőttönként szintén részt  vehetnek a nyelviskola

speciál is  kézpsén,  amely ki fejezetten tanároknak szól

Felnőtt kísérők

Az angl ia i  programot a Kent School of  Engl ish (KSE) szervezi ,  az

iskoláról  további  információt az ő honlapjukon lehet elérni :

www.kentschoolofengl ish.com.

A Learn-in-tr ips egy közreműködő szervezet,  így az angl ia i

programért továbbra is  a KSE vál lal  felelősséget .  A KSE,  bizonyos

körülmények között  változtathat az előre felvázolt  programon.

Általános információk

Magyarország:  dora@learnintr ips .com / +36306160468

Angl ia :  sebast ian@learnintr ips .com / +447845395643
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Az utazáshoz útlevél  és az Európai  Egészségbiztosítási  kártya

(E111)  lesz szükséges.

Milyen dokumentumokra van szükség az utazáshoz?

GYAKORI KÉRDÉSEK

Kérjük,  nézze meg a példa programot!

Hogyan tel ik egy hét Broadstairs-ben?

A pr ivát busz a repülőtérről  Broadstairs-be viszi  a

csoportot ,  ahol  a fogadócsaládok értük mennek,  vagy az iskola

megszervezi  minden diáknak a szál láshelyére juttatását .  A családok

elmagyarázzák a diákoknak,hogy hogyan tudnak a nyelviskolába jutni

másnap reggel .

Hogyan érkeznek a diákok a szállásukra az első napon?

A helyi  családok odaf igyelnek arra,  hogy a diákok nagyjából 10 órára

otthon legyenek.  Amennyiben valaki  nem ér haza este fél  11- ig,  a

családok értesíteni  fogják az iskolát ,  akik ebben az esetben

megkeresik,  és hazaviszik a diákot .

Honnan tudhatjuk,  hogy a gyerekeink  este 10 előtt
hazaérnek a fogadócsaládjaikhoz?

Minden résztvevő egy 20 ki lós,  feladható csomagot hozhat

magával ,  valamint egy kézipoggyászt .  Bizonyos légitársoságok többet

is engedélyeznek,  de érdemes lehet helyet hagyni  esetleges angl ia i

vásárlásokra is .  Fontos,  hogy ne legyenek értéktárgyak a feladandó

csomagban,  mivel  előfordult  már,  hogy lopás történt a repülőtéren.  A

kézipoggyászban ne legyen 100 ml-esnél nagyobb kiszerelésű

folyadék.

Hány kilós csomagot hozhatnak magukkal a diákok,  és mit
ne hozzanak?



Ha bármi probléma merül  fel ,  szól janak azonnal a k ísérő

tanáraiknak,  akik az iskolával  együttműködve azon lesznek,  hogy

minél előbb megoldják a nehézségeket .

Hogyan tudják megoldani  a gyerekek a felmerülő
problémákat,  amíg Broadstairs-ben tartózkodnak?

GYAKORI KÉRDÉSEK

A Learn-in-tr ips átadja majd a kéréseket a nyelviskolának.

Az olyan kérések,  amik egészségre vonatkoznak (például al lergia

bizonyos

háziál latra) ,  minden esetben t iszteletben tart juk.  Az egyéb kéréseket a

lehetőségekhez mérten igyekeznek megvalósítani . .

Választhanak majd a diákok,  hogy hol és kivel  laknak
együtt a program alatt?

Minden szükséges költséget tartalmaz a program ára.  Ezen kívül  a

szülők maguk dönthet ik el ,  mennyi  pénzt adnak a gyerekeknek.

Mennyi  költőpénzt adjunk majd a gyerekeknek?

A programokra a Kent School of  Engl ish munkatársai  és az

otthoni  k ísérő tanárok mennek majd a csoporttal .

Ki kíséri  a diákokat a szabadidős programokra és a
kirándulásokra?

Az első napon,  az iskola minden diáknak ad majd egy kártyát ,  amin

rajta lesz az összes fontos információ,  a diákok személyes adatai ,  az

iskola telefonszáma, és egyéb fontos telefonszámok,  így más

dokumentumra nem lesz szükségük.  A diákok kérhetnek segítséget a

helyi  lakosoktól  is ,  akiknek sok tapasztalata van külföldi  diákokkal .

Milyen dokumentumok legyenek a diákoknál amíg
Broadstairs-ben tartózkodnak?



Heti Program - Példa
Kent School of English - Broadstairs

Kedd Szerda Csüt. Péntek Szom.HétfőIdő

11:00-12:30

10:30-11:00

12:30-14:00

14:00-17:00

17:00-19:30

9:00-10:30

19:45-22:00

Angol óra Angol óraAngol óraAngol óraAngol óra

Angol óra Angol óra Angol óra Angol óra Angol óra

Szünet Szünet Szünet Szünet Szünet

Ebédszünet Ebédszünet Ebédszünet Ebédszünet Ebédszünet

Játékok,
versenyek

Sport
program

Városnézés-
Canterbury

Ramsgate -
tengerpart

Bowling

Pihenő és
vacsora

Karaoke Grillezés
Élőzene és

tánc
Disco Mozi

Egész napos
városnézés
Londonban

Pihenő és
vacsora

Pihenő és
vacsora

Pihenő és
vacsora

Pihenő és
vacsora
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