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 › Tercih ettiğiniz dili öğrenin
 › Akranlarınız ile yaşayın ve öğrenin
 › Yaşam ve kültür
 › Yeni arkadaşlar edinin

Gözlerinizi kapatın ve hayalini kur-
duğunuz dil eğitimini düşünün. Ne 
görüyorsunuz? 

Şimdi gözlerinizi Sprachcaffe dün-
yasına açabilirsiniz! Sizi hayatınızı 
değiştirecek bu yolculuğa davet 
ediyoruz; Nefes kesen unutulmaz 
bir yolculuğa girmeye ve yeni kül-
türler ve tecrübeler edinmeye hazır 
mısınız? Yaşam boyu sürecek arka-
daşlıklar kurun ve tatilde dil eğitimi 
hayalinizi bizimle gerçeğe dönüş-
türün.

Yabancı bir dil yeni ufuklara açılan 
dünyanın anahtarını size sunuyor. 

Akademik eğitiminizde birçok seçe-
neğe ve gelecekteki kariyerinize 
giden kapıyı bu anahtar ile açın. 
İster güneş, deniz ve kumsallı bir 
yerde isterse size ilham veren şeh-
rin koşuşturmasında, Sprachcaffe 
size kişisel bir öğrenim deneyimi 
için mükemmel bir zemin garanti 
eder.

Genç Kamp Programınız!
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ABD’deki okullarımız ACCET tarafından 
onaylıdır

Kanada’daki okullarımızın onaylandığı 
kurum Languages Canada 
Londra, Ealing’deki okulumuz,  
British Council tarafından 
değerlendirilmiş ve onaylanmıştır 

Malta’daki okullarımızın onaylandığı 
kurum Feltom
Barselona ve Malaga’daki okullarımızın 
onaylandığı kurum Instituto Cervantes
Almanyadaki kurumumuz FDSV 
üyesidir.KAYIT NUMARASI: 6Y004

SPRACHCAFFE’nin üyesi olduğu kurumlar:

Onaylandığımız kurumlar: Londra, İngiltere’de onaylı 
olduğumuz kurum:

Her şeyin başından itibaren mükem-
mel geliştiğini görmek harika olacak. 
Okullarımızdan her birinde tüm yıl boyun-
ca profesyonel dil eğitmenleri görev yapı-
yor olacak. 

Yeni başlayanlardan az deneyimlilere 
kadar herkese uygundur: Kurslarımız, farklı 
yaşlar ve dil seviyeleri için hizmet vermek-
tedir. Oldukça iyi düzenlenmiş ve zengin 
bir aktivite programımız da mevcuttur. 
Herkes, yeni öğrendiği dili burada kaldığı 
süre boyunca kullanmaya teşvik edilir! 

Bu yüzden okulunuzun çevresini ve size 
sunduklarını en kısa sürede keşfetmenizi 
istiyoruz. Okullarımız, son 35 yıl içerisinde 
başarıyla gerçekleştirdiği şekilde, bugün 
de yerel kültür ile bölgenin sosyal hayatı  
arasında bir köprü görevi görmektedir.

Eğlence ve derslere ayrılmış mükemmel süre

Giriş Programlar
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 Gözetim 

Öğrencilere gezileri boyunca genç 
öğrenciler konusunda özel eğitim 
almış, yaşları 20 - 30 arasında olan 
“grup liderlerimiz” eşlik edecektir. 
Liderlerimiz Avrupa ve Amerikanın 
farklı bölgelerinden gelmiş ve öğren-
cilerle öğrendikleri dil üzerinden ile-
tişimde olurlar. Her lider en fazla 15 
öğrenciden sorumludur, gün boyu 
grupla seyahat eder, rehberli turlara 
ve aktivitelere eşlik eder, öğrencilerin 
boş zamanlarında nereye gittiklerini 
kontrol eder ve onlarla aynı yurtlarda 
kalırlar. 

Liderlerimiz ayrıca aktivite programla-
rımızın düzenlenmesinden de sorum-
ludur. 17 yaş ve altındakiler kurallara 
uymak ve aktivitelere katılmak zorun-
dalar. 18 - 20 yaş grubu öğrencilerimiz 
de liderlerimizin tüm desteğini alır; 
onların aktivite programlarına katılma 
mecburiyetleri olmamakla birlikte ilgi-
lerini çeken tüm programlara katılma-
ları tavsiye edilir. (o = yoğun aktivite programı)

 Aktivite Programı

Öğrenme yolculuğunuz ders-
ler bittikten sonrada devam ediyor! 
Kapsamlı aktivite programlarımız 
ile öğrencilerin seçtikleri yerle-
ri gerçekten keşfetme şanları var. 
 
2 haftalık dil kursu programımız çok 
çeşitli aktivite programları dışında 1 
tam gün ve 2 yarım gün geziyi içerir 
(daha fazla bilgi için aşağıdaki tablo-
ya bakınız). Öğrencilerin tabi ki öğle-
den sonra ve akşamları sosyalleşmeleri 
için serbest zamanları olacaktır! 

 Günlük rutin (sapmalar oluşabilir)

  07:00-08:00  Konaklanılan yerde kahvaltı

  09:00-10:30  Dil dersleri

 10:30-11:00 Ders Arası

 11:00-12:30 Dil dersleri

 12:30-15:00 Öğle yemeği

 13:00-14:30 Dersler veya boş zaman

 15:00-18:00 Öğleden sonra programı

 18:00-19:30 Akşam yemeği

 20:00-22:00 Akşam programı

Öğrenme
ve sınırsız eğlence
Hepsi sizin için 

Ge
zil

er

Hafta sayısı Dahil olan aktiviteler Dahil olan tam gün gezisi
1 hafta  –
2 hafta   
3 hafta   
+1 hafta daha bu şekilde  bu şekilde

Eğitime başlarken
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isi Kurs Türü (farklılıklar olabilir) Günler Ders Sayısı Ders Saati Kurs Saatleri

Standart Kurs Pzt - Cum 20 ders (45 dakikadan)    15 saat 9:00 – 12:30* 

Yoğun Kurs Pzt - Cum 30 ders (45 dakikadan) 22,5 saat yukarıdakine ilave olarak 
13:00 – 14:30

* yoğun zamanlarda dersler öğleden sonraya alınabilir

 Eğitim Saatleri

Standart kursumuz genellik-
le Pazartesiden Cuma’ya, 9:00 ile 
12:30 arasında gerçekleşir. 

Yoğun kursu tercih eden öğrenciler 
saat 13:00 ile 14:30 arasında ekstra 
derslerini alırlar. Ders saatleri bazı 
durumlarda okullarda farklılık gös-
terebilir ve öğleden sonra olabilir. 

Bir ders 45 dakikadır.

 Değerlendirme

Öğrenciler genel dil seviyeleri-
ne göre sınıflarına yerleştirilirler. 
Öğrencilerimizin çoğu program-
larına başlamadan önce online 
seviye belirleme testimize katılır-
lar, ama bunun mümkün olmadığı 
durumlarda bu sınavı ilk Pazartesi 
günü de alabilirler.
Öğrencilere kurs süresinde eğitim 
materyalleri sağlanır ve sınıf mev-
cutları ortalama 15 öğrencidir.

 Kurslarımız

Hangi kursu seçerseniz seçin , dil yete-
neğinizi hem çabuk hem de etkin şekil-
de geliştireceksiniz Haftada 20 dersten 
oluşan standart kursumuz, konuşma, 
dinleme, okuma ve yazma olmak üzere 
4 beceri alanında odaklanmıştır ve 
yabancı dildeki güveninizi artırmayı 
garanti eder. Yoğun kursumuzla stan-
dart programımız üzerine 10 ekstra 
ders alarak çok daha hızlı öğrenme 
şansınız vardır.

Arkadaşlıklar kurarak 
zaman geçirin

Eğitime başlarken
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 Transfer 
 

U20 programlarımız full paket içe-
rir; öğrenciler varışlarından ayrı-
lış sürelerine kadar emin ellerdedir. 
Öğrencilerimiz havaalanından alı-
nacak ve kalacakları yere konfor-
lu bir şekilde götürüleceklerdir. Bu 
amaçla, öğrencilerimizin tüm uçuş 
bilgilerini kurs başlangıcından en az 4 
hafta öncesine kadar bize bildirmesi 
gerekiyor.

Transfer zamanları şehre bağlı ola-
rak değişebilir ve detaylar her okulun 
kendi sayfasında yer alır. Öğrenciler 
havaalanından diğer ülkelerden gelen 
sınıf arkadaşları ile birlikte toplu 
şekilde alınır ve ilk günden tanışma 
şansları olur. 

Böylece transfer hizmetinden itibaren 
yeni arkadaşlar edinme şansları vardır. 
Öğrenciler genellikle konaklamala-
rına öğleden sonraları geçerler ve 
gidecekleri günde sabahtan odalarını 
boşaltmaları gerekir. Bir yurtta kal-
maları halinde öğrencilerden anah-
tar depozitosu istenebilir ve ayrıldık-
ları gün de deposito iade edilecektir.

Yeni bir ülkeyi ve kültürü tanıma ve 
keşfetmede yemeklerin önemli bir yer 
aldığını biliyoruz.

Öğrencilere kahvaltı, akşam yemeği 
ve pişmiş veya paket öğlen yemeği 
sunulur (sandviç, içecek ve tatlıdan/
atıştırmalıktan oluşur). Öğrencilerin her 
zaman için o ülkeye özgü yemekleri 
tatma şansları vardır. 

 Yemekler, Alerjiler ve Diyet Gereksinimleri

Yemek saatleri dışında isteğe bağlı 
olarak atıştırmalık bir şeyler alınabilir.

Her yıl okulumuzda binlerce öğren-
ciyi ağırlıyoruz ve 35 yılın üzerindeki 
tecrübemiz ile farklı beslenme gerek-
sinimlerini karşılıyoruz. Sizlerden 
her türlü alerji, özel diyet gerek-
sinimlerinizi ve ayrıca kullandığınız 
ilaçları da kayıt sırasında bildirmenizi 
istiyoruz. Bu bilgiler grup liderinize ve 
gerekli ise yanında konaklayacağınız 
ailenize verilecektir.

Alerji ve/veya diyet isteğinin türü-
ne göre sizin için hazırlanacak özel 
yemekler için ekstra ödeme istene-
bilir.

İstediğiniz gibi 

seyahat edin

Reşit Olmayanlar için Refakat 
Servisi

Refakat Servisimiz ile ailelerin karşıla-
yacak kişinin, isim ve telefon numarası 
gibi bilgilerini seyahatten önce öğren-
me şanları vardır.

Lütfen unutmayın! Sadece havayolu 
şirketi istediği takdirde reşit olma-
yanlar için refakat servisi sunuyoruz.

Seyahat

Se
ya

ha
t G

ün
le

ri Gün

Varış Pazar

Kurs Başlangıç Pazartesi

Dönüş Cumartesi
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Club Village (Sadece Malta)

Club Village seçeneği sadece 
Malta’ya özgüdür. Konaklamanız eği-
tim alacağınız kampüsümüzde olup, 
yüzme havuzu, restoran ve spor tesis-
lerinin yanında yer alır.

 
İki kişilik odadan 7 yataklı odamıza 
kadar birçok seçeneğiniz mevcut-
tur. Liderlerimiz de Club Village’de 
kalırlar. Nefes kesici kampüsümüz, 
bu Akdeniz cennetinin ruhunu ger-
çekten yakalayan, çarpıcı taş binalar-
dan oluşuyor.

Birlikte konaklama

Eğer arkadaşlarınızla birlikte seyahat 
ediyor ve birlikte kalmak istiyorsa-
nız, bu isteğinizi gerçekleştirmek için 
önceden bizi bilgilendirmeniz gerekir.

Tüm isteklerinizi garanti edemeyiz 
ama elimizden geleni yapacağımız-
dan şüpheniz olmasın! 

Yurt / Kolej

Yurt seçeneğinde öğrenciler genel-
de aile yanı konaklamaya göre okula 
daha yakın bölgede yer alırlar ve bu 
sayede daha kısa bir yolculukla çevre-
yi gezmek için daha fazla vakitleri olur. 
Yurt konaklamasında kalan öğrencile-
rin Dünyanın birçok bölgesinden gel-
miş uluslararası bir ortamda buluna-
rak pratik yapma şansları mevcuttur. 
Sprachcaffe grup Liderleri de yurtla-
rımızda konaklamaktadır. Kolejlerimiz 
konaklama ve derslerden aynı yerde 
yararlanma imkanı sunar.

Aile Yanı 

Aile yanında kalan öğrenciler seçtik-
leri dil ve kültürü bizzat tecrübe etme 
şansları vardır. Yerel aileler yanında 
kalarak hem o bölgenin gelenekle-
rini ve alışkanlıklarını keşfetme, yerel 
yemekleri tatma hem de gerçek 
yaşam tarzlarını ilk günden itibaren 
öğrenme şansları olacaktır.

Ders bittikten sonra da öğrenme 
devam ediyor. Dost canlısı aileleri-
miz uluslararası öğrenciler konusun-
da tecrübeli ve öğrencilerin öğrenme 
süreçlerinde önemli bir yere sahiptir-
ler. Odalar her zaman aynı cinsiyetten 
diğer öğrenci arkadaşları ile paylaşım-
lıdır. Konuma bağlı olarak, aileler şehir 

merkezinde olmayabilirler, bu da 
onlara turistler tarafından keşfedilme-
yen yerel yerleri keşfetme şansı sunar. 
Ailelerin çoğu Wi-Fi Internet hizme-
ti sunmaktadır. İnternet'in olmadığı 
durumlarda bölgedeki yerel İnternet 
kafeler kullanılabilir.

Konaklama 
Konaklama seçenekleri

 Konaklama

Sprachcaffe olarak iyi bir uykunun 
etkili bir öğrenme için önemli oldu-
ğunun farkındayız. Bu nedenle evi-
nizden uzaktaki bu konaklamada 
beklentilerinizi karşılamak için elimiz-
den geleni yapacağımızdan şüphe-
niz olmasın.

Misafirlerimize her zevke ve bütçe-
ye uygun geniş bir yelpazede seçe-
nekler sunuyoruz. Hangi seçeneği 
seçerseniz seçin, ilk günden itiba-
ren evinizde gibi hissedeceksiniz.

Sprachcaffe Languages PLUS istisnai 
durumlarda bu broşürde belirtilen 
konaklamalardan farklı konaklama 
seçenekleri sunma hakkını saklı tut-
maktadır.

Konaklama

Ko
na

kl
am

a
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Francesca - İtalya

>> Il modo migliore  
per imparare le lingue  

è partecipare ad una  
vacanza studio all’ es-
tero! Con Sprachcaffe 

posso relazionarmi con 
compagni di classe di 
diverse nazionalità e 

scambiare con loro idee 
ed esperienze! << 

Jane - İngiltere

>> Sprachcaffe’de, 
hepimiz aynı dilde  
gülümsüyoruz! <<

Kim - Kanada Fransız Bölgesi

>> Etudier chez 
Sprachcaffe a été 

une superbe expé-
rience pour tant 

de raisons:les pro-
fesseurs qualifiés, 

l’équipe accueillan-
te, les camarades de  

classe... << Ö
ğr

en
ci

le
r Sizin Deneyiminiz 

bizim Deneyimimizdir
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Robert (Lider)

>> Sprachcaffe  
Malta ile yaz,  
güneş ve mutluluk!  
Bu kadar mutlu 
insanı burada 
görmek harika –  
bu dünyanın  
en iyi işi! << 

Diana (Lider)

>> Dünyanın her 
yerinden gençlerle 
çalışmak, hiç sıkıcı 
bir anınızın olmaması 
anlamına geliyor… <<

Johannes (Lider)

>> İşimle ilgili en 
sevdiğim şey nedir? 
Akdeniz güneşi altında 
açık fikirli kızlar ve 
erkeklerle takılmak! <<

D
en

ey
im

le
r
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Eğitim ve Aktivite Programı

Malta, Kuzey Afrika ve Sicilya 
arasında, Avrupa’nın en güne-
yinde yer alır. Adada mükem-
mel bir dil kursu için gerekli her 
şeyi bulabilirsiniz: harika bir ik-
lim, tüm yıl boyunca parlayan 
bir güneş, Akdeniz esintisi ve 
tabi ki resmi dil olarak İngilizce. 
 

St. Julian‘s
St. Julian’s Malta’nın kalbi olarak 
da tanımlanabilir. Şık restoranlar, 
barlar, mağaza ve eğlence mekan-
ları ile kaplı, adanın uyumayan 
bölgesidir. Okulumuz Pembroke 
ve St. Julians sınırında yer alır. Öğ-
rencilerimiz hem eğlencenin oldu-
ğu bölgeye yakın hem de huzur 
ve barış içinde bulunacakları okul 
kampüsümüzün tadını aynı anda 
çıkarabilirler.

Malta 
Sürekli Güneşi Gören Ada

St. Julian’sa 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi 
ve dersler: konuşma, 
dil bilgisi, okuduğunu 
ve dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

 
 
 
 
 

 
Blue Lagoon  
tekne gezisi

veya AyrılışÖğ
le

de
n 

So
nr

a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini 
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Valletta Gezisi: 
Malta’nın başkentinde 
tarihi şehir merkezi ve 
liman turu

Sliema Alışveriş Malta’nın Kalbi Gezisi:  
Adanın görülecek en 
güzel yerlerini ziyaret 
edin

St. Julian’s Hazine Avı: 
Av’da saklı hazineleri 
bulun

Ak
şa

m

Voleybol Turnuvası ve 
Karşılama Akşamı:  
Sınıf arkadaşlarınızla 
tanışın

Futbol ve
Sprachcaffe arkadaşla-
rıyla Karaoke Gecesi

Masa Oyunları:  
En popüler masa 
oyunlarından bazılarını 
oynayın

Instagram Yarışması:
En iyi Sprachcaffe 
snapchat’lerinizi 
karşılaştırın

Film Gecesi:
İngilizcenizi sinemada 
pratik edin
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ta

    Öğrenci
 Videosu

sprachcaffe.com/u20malta

Gidiş-dönüş havaalanı transferi, standart dil kursu, 
tam pansiyon evde konaklama +, aktivite 
programı, geziler ve profesyonel Grup Lideri 
gözetimi dahil

Standart ve Yoğun Kurs 
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-C1

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi.
Detaylar: sayfa 4.
Aile Yanı aa/aaa 

tam pansiyon, kampüste 
sıcak öğle yemeği.

Club 
Village

aaaa+ (5-7) 
paylaşımlı tuvalet banyo, tam 
pansiyon, sıcak öğle yemeği

Club 
Village

aa/aaa 
paylaşımlı tuvalet banyo, tam 
pansiyon, sıcak öğle yemeği.

Plaj voleybolu, futbol, zumba, fitness 
vb. sportif aktiviteler, havuz aktiviteleri. 
Karşılama Partisi: Sınıf arkadaşlarınız 
ve öğretmenlerinizle tanışın, barbekü, 
karaoke, uluslararası okul partileri 
ve küçük bir ücret karşılığında 
katılabileceğiniz daha birçok aktiviteyi 
öğrenin.

 

Malta havaalanı (MLA) transferleri tüm 
varış/kalkış saatlerinde sunulmaktadır.

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Ek Ücretler EUR
Haftalık Yoğun Kurs +40
Haftalık Yoğun Aktivite Programı +50
Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

Sezon A 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı       aa+ 435 395
Club Village aaaa+ 510 470
Club Village aaa 540 500
Club Village aa 580 540

Sezon B 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı       aa+ 465 425
Club Village aaaa+ 540 500
Club Village aaa 570 530
Club Village aa 610 570

Sezon C 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı       aa+ 585 545
Club Village aaaa+ 660 620
Club Village aaa 690 650
Club Village aa 730 690

Malta St. Julian's Paket Fiyatlar / EURSprachcaffe’nin gurur kaynağı olan 
Club Village: Okul kampüsünde çok sayı-
da ders sınıfının yanı sıra büyük bir havuz, 
kum voleybol kortu, bar, restoran ve ge-
niş, gölgeli bahçemiz de bulunmaktadır!  
Sprachcaffe Malta eğitim almak ve dinlenmek 
için ideal bir yerdir. 

Tercih sizin: İsterseniz aile yanında (diğer dil 
kursu öğrencileri ile paylaşımlı 2 yataklı oda-
larda) veya Club Village yurdunda paylaşımlı 
odalarda (2 ve 3 yataklı veya 5-7 yataklı oda-
larda) konaklayabilirsiniz. İki konaklama da dil 
okulu kampüsümüzün içindedir. 

Birçok aile okuldan ve Sprachcaffe Club yurt-
tan 15 dakika yürüme ya da otobüs ile ulaşım 
mesafesindedir.

St. Julian's 14-21 YaşMalta’da Ingilizce

Program tarihleri ve sezonlar  Konaklamanız süresince sezon değişirse, yeni sezonun ekstra hafta ücreti uygulanır.
Vize başvuruları için kabul mektubu: 50 € (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 30 €

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018):  30 Mar, 29 Haz, 15 Ağu

2018
Oca Mar Nis May Haz Haz Tem Ağu Ağu Eyl Eyl Eki

7 14 21 28 18 25 1 20 27 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 30 7 14 21 28

maks. kalış (hafta) 4 3 2 1 3 2 1 2 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

2019 6 13 20 27
maks. kalış (hafta) 4 3 2 1

830 EUR‘dan başlayarak
2 HAFTA

11



Malta’da kültür,  
güneş ve eğlence

St. Paul’s Bay
Adanın kuzeyinde bulunan, olağa-
nüstü doğal güzellikleri ve plajları 
ile Malta’nın en güzel sahil kasa-
balarından biridir. St. Paul’s Bay 
Malta’nın başkenti Valletta’ya 10 
km uzaklıkta ve doğal bir akvar-
yum olması dışında birçok aktivi-
teye de ev sahipliği yapmaktadır!

Malta 
Sürekli Güneşi Gören Ada

St. Paul’s Bay’e 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi 
ve dersler: konuşma, 
dil bilgisi, okuduğunu 
ve dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

 
 
 
 
 

 
Blue Lagoon  
tekne gezisi

veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

 
So

nr
a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini 
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Kano Valletta Hazine Avı Baystreet Alışveriş Yat Partisi

Ak
şa

m

Karşılama Partisi: Sınıf 
arkadaşlarınızı ve öğ-
retmenlerinizi tanıyın

Quiz gecesi: Malta 
hakkında ne kadar
bilgiye sahipsiniz?

Marshmallow BBQ: 
Lezzetli marshmallow-
lar kızartın

Film Gecesi: İngilizce 
pratiğinizi sinemada 
yapın

Paceville Geceleri:  
Malta’nın gece hayatı-
nın keyfini çıkarın

12



    Öğrenci
 Videosu

sprachcaffe.com/u20malta

Standart ve Yoğun Kurs 
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-B2

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi.
Detaylar: sayfa 4.

Aile Yanı aaa 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği

Yurt aaa 
tam pansiyon, sıcak öğle 
yemeği

Spor (plaj voleybolu, futbol, zumba, fit-
ness vb. ), havuz aktiviteleri, Karşılama 
Partisi: Sınıf arkadaşlarınız ve öğretmen-
lerinizle tanışın, barbekü, karaoke, güzel 
sanatlar ve el sanatları, uluslararası okul 
partileri ve küçük bir ücret karşılığında 
katılabileceğiniz daha birçok aktiviteyi 
öğrenin.

Malta havaalanı (MLA) transferleri tüm 
varış/ kalkış saatlerinde sunulmaktadır.

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Okulumuz bu şirin ve tarihi Akdeniz sahil 
kentinin tam merkezinde yer almaktadır. 
Sprachcaffe dünyanın birçok bölgesinden 
gelen misafirleri ağırlayan sahile birkaç dakika 
uzaklıkta, kafeler ve ünlü dondurmacıların 
bulunduğu bir bölgededir. 

Öğrencilerimizi hemen yakınlarındaki Mal-
ta’nın en güzel plajlarıyla geziler ve boş zaman 
aktiviteleri konusunda bir çok seçenek bekli-
yor. Yüzme, su altı dalış, alışveriş veya sadece 
dinlenme: St. Paul’s Bay okulumuzda herkes 
için bir şeyler var!

Yüksek motivasyonlu öğretmenlerimiz, anah-
tar kelimeleri bularak okumayı, dil bilgisi geli-
şimini ve öz güvenle konuşma pratiğini öğret-
mektedirler. Öğrencilerimiz ister aile yanında 
veya isterse okula sadece birkaç dakika uzak-
lıkta bulunan yurtta kalabilirler. Yurdumuzda, 
özel tuvalet ve banyosu bulunan odalar ve bir 
yüzme havuzu bulunuyor ve denize sadece 
kısa bir yürüyüş mesafesinde!

Malta’da Ingilizce St. Paul‘s Bay  13-17 yaş

M
al

ta

Ek Ücretler EUR
Haftalık Yoğun Kurs +40
Haftalık Yoğun Aktivite Programı +50
Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

1 hafta ekstra 
hafta 

Aile yanı aaa 495 455
Yurt         aaa 570 530

Malta St. Paul's Bay Paket Fiyatlar / EUR

Malta’da Ingilizce St. Paul‘s Bay  13-17 yaş

13

Gidiş-dönüş havaalanı transferi, standart dil kursu, 
tam pansiyon evde konaklama , aktivite 
programı, geziler ve profesyonel Grup Lideri 
gözetimi dahil

Program tarihleri ve sezonlar  

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018):  29 Haz, 15 Ağu

2018
Haz Tem Ağu
24 1 8 15 22 29 5 12 19

maks. kalış (hafta) 9 8 7 6 5 4 3 2 1

950 EUR‘dan başlayarak
2 HAFTA

Vize başvuruları için kabul mektubu: 50 € (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 30 €

13



GEZI 
DAHILDIR

2 hafta kalıştan itibaren 

LONDRA

Brighton’a 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi 
ve dersler: konuşma, 
dil bilgisi, okuduğunu 
ve dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

 
 
 
 

 
 
 
Londra  
Gezisi

veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

So
nr

a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini  
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Brighton Müzesi ve 
Pavilion Bahçeleri:  
Ünlü eski kraliyet ko-
nutunu ziyaret edin 

Lewes Kalesi: Brigh-
ton’un doğusunda 
bulunan etkileyici orta 
çağ surlarına gezi 

Geleneksel Cream Tea: 
Popüler İngiliz çaylarını 
ve pastalarını tadın 

Ak
şa

m

Sprachcaffe’deki 
arkadaşlarınızla
Karaoke gecesi

Brighton 
İngilizceyi başladığı yerde öğrenin.

İngiltere farklı olduğu kadar 
büyüleyicidir. İngiliz kültürü ve 
geleneği dünyanın hemen her 
köşesine ulaştı ve hala müzik, sanat, 
finans, iş ve eğitim de dahil olmak 
üzere sayısız alanda öncüdür. 

Son moda trendleri ile gözde 
Brighton İngiliz popüler kültürünün 
ön planında yer almakta ve tipik 
İngiliz çekiciliği ile ziyaretçilerini 
büyülemektedir. ‘The Lanes’ sizi 
yorgun düşene kadar alış veriş 
yapmaya davet eder. Dünyaca ünlü 

’Royal Pavilion’ ve ’Brighton Pier’ 
mutlaka görülmesi gereken iki 
yerdir.

Eğitim ve eğlence birarada

14



Gidiş-dönüş havaalanı transferi, standart dil kursu, 
tam pansiyon evde konaklama , aktivite 
programı, geziler ve profesyonel Grup Lideri 
gözetimi dahil

Ek Ücretler GBP
Haftalık Yoğun Kurs +70
Haftalık Yoğun Aktivite Programı +50
Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

Seyahat Günleri
Varış Pazar
Kurs Başlangıç Pazartesi
Ayrılış Yurt Cuma
Ayrılış Aile Yanı / Kolej Cumartesi

Sezon A 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile yanı aa 490 415
Yurt         aaa+ 640 690

Sezon B 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile yanı aa 530 455
Yurt         aaa+ 680 745

Sezon C 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile yanı aa 570 495
Kolej (Özel Banyolu) a 740 830
Standart Kolej a 660 715

Brighton  Paket Fiyatlar GBPSprachcaffe Brighton çok merkezi bir konuma 
sahiptir ve görülmesi gereken birçok yere 
oldukça yakındır. Deniz kıyısı, uluslararası öğ-
renciler için kuşkusuz en popüler buluşma 
noktasıdır. 

Misafirlerimiz aile yanlarında 2 kişilik/pay-
laşımlı odalarda konaklamak ile arkadaşları 
birlikte yurtta konaklamak arasında seçim ya-
pabilir.

Göz alıcı yurdumuz sahilin hemen karşısında-
dır ve mükemmel kalitede konaklama sunar. 
Hem yurdumuzda hem kolejimizde, diğer 
öğrencilerle birlikte yaşama şansını yakalaya-
caksınız.

Ailelerimizin bir çoğu şehir merkezinde yer 
almadığından öğrenciler otobüs yolculuğu 
yapmaları gerektiğini bilmelidir. 

Standart ve Yoğun Kurs 
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-C1.

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi. 
Detaylar: sayfa 4. 

Aile Yanı: aa 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Yurt: aaa+ (3-4) 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği. 
Min. Yaş: 16

Kolej: a 
tam pansiyon, sıcak öğle 
yemeği.

Spor (kayak, futbol, zumba, fitness vb), 
sinema, piknik, kumsalda barbekü, 
karaoke, gezi, tekne turları, uluslararası 
okul partileri ve ek ücretle sunulan 
diğer aktiviteler.

Lütfen varış ve ayrılışlarınızı London 
Heathrow (LHR) veya London Gatwick 
(LGW) Havaalanlarından 09:00 ve 19:00 
saatleri arasında ayarlayınız! 

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Ingiltere‘de Ingilizce Brighton 12-17 Yaş

Br
ig

ht
on

2019
Oca Şub

6 13 20 27 3 10 17 24
maks. kalış (hafta) 8 7 6 5 4 3 2 1

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018):  30 Nis, 02 Nis, 28 May, 27 Ağu

2018
Oca Şub Mar Nis May Haz Haz Tem Ağu Ağu Eyl Eyl Eki

7 14 21 28 4 11 18 25 18 25 1 20 27 10 17* 24* 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 30 7 14 21 28
maks. kalış (hafta) 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 2 1  13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Program tarihleri ve sezonlar  Konaklamanız süresince sezon değişirse, yeni sezonun ekstra hafta ücreti uygulanır.

*sadece aile yanı

905 GBP‘den başlayarak
2 HAFTA

Vize başvuruları için kabul mektubu: 40 £ (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 25 £
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Ealing’e 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi ve 
dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlendiğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

 
 
 
 

 
 
Oxford  
Gezisi

veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

So
nr

a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini 
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Londra Şehir Turu: 
Londra’nın tarihi sim-
gelerini keşfedin

Piccadilly Circus:  
Şehrin en ünlü halka 
açık alanında dolaşın 

Alışveriş Turu: 
Londra sokaklarında
alışveriş turuna çıkın

National Gallery: 
Ünlü sanat müzesini 
ziyaret edin

Ak
şa

m

Karşılama Partisi:  
Sınıf arkadaşlarınızı
ve öğretmenlerinizi 
tanıyın

Fish & Chips:  
En tipik İngiliz yeme-
ğinin tadına bakın

Ealing
İngiltere’nin canlı başkenti Londra 
tam bir aktivite merkezidir. Londra 
her zaman dünyanın diğer şehir-
lerinden bir adım öndedir. Kulüp-
ler geleceğin şarkılarını çalarken, 
vitrinler yarının elbiselerine hay-
ran olmanızı sağlarlar. Londra ina-
nılmaz çeşitlilik, çevre ve tatların 
muhteşem bir karışımıdır– buraya 
gelmeli ve bunu kendiniz dene-
yimlemelisiniz!

Londra 
İngilizceyi başladığı yerde öğrenin. Her yeri görülmeye değer: 

gelenek trend ile buluşuyor

16



Gidiş-dönüş havaalanı transferi, standart dil kursu, 
tam pansiyon evde konaklama , aktivite 
programı, geziler ve profesyonel Grup Lideri 
gözetimi dahil

Londra Ealing Paket Fiyatları / GBP

Ek Ücretler GBP
Haftalık Yoğun Kursu +70
Haftalık Yoğun Aktivite Programı +90
Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

Sezon A 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 550 505

Sezon B 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 580 535

Sezon C 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 610 565

2019
Oca Şub

6 13 20 27 3 10 17 24
maks. kalış (hafta) 8 7 6 5 4 3 2 1

Sprachcaffe Londra, Mahallerin Kraliçesi ola-
rak da anılan sevimli Ealing bölgesinde yer alır. 

Ealing, şehrin batısında şehir merkezine ve 
Heathrow havaalanına 20 dakikalık bir metro 
yolculuğu uzaklıktadır. Ealing bölgesinin çeki-
ci ve dostane halkı ile burası dil öğrenmek için 
mükemmel bir yerdir. 

Tam pansiyon olarak aile yanında 2 yataklı/
paylaşımlı odalarda kalırsınız. Ailelerin birçoğu 
ve yurt Ealing bölgesinde yer alır!

Standart ve Yoğun Kurs 
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-C1.

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi. 
Detaylar: sayfa 4. 

Aile Yanı: aa 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Spor (örn. bowling, sinema, piknik, 
barbekü, karaoke, müzeler, uluslararası 
okul partileri ve ek ücretle sunulan 
diğer aktiviteler.

Lütfen varış ve ayrılışlarınızı London 
Heathrow (LHR Havaalanından 9:00 ve 
19:00 saatleri arasında ayarlayınız! 

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Ingiltere‘de Ingilizce Londra  14-17 yaş

Lo
nd

ra

2018
Oca Şub Mar Nis May Haz Haz Tem Ağu Ağu Eyl Eyl Eki

7 14 21 28 4 11 18 25 18 25 1 20 27 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 30 7 14 21 28
maks. kalış (hafta) 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 2 1  13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018):  30 Nis, 02 Nis, 28 May, 27 Ağu

Program tarihleri ve sezonlar  Konaklamanız süresince sezon değişirse, yeni sezonun ekstra hafta ücreti uygulanır.

1.055 GBP‘den başlayarak
2 HAFTA

Vize başvuruları için kabul mektubu: 40 £ (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 25 £

17



Londra’da sadece dil becerilerinizle 
değil moda konusunda da ileri 
görüşlü olacaksınız. Thames 
üzerindeki bu dünyaca ünlü şehir 
her zaman modada belirleyici 
olarak tanınmıştır.

St. Margaret's
Yapraklarla kaplı Bushey 
banliyösü, dünyaca ünlü Purcell 
School’dan birçok ünlü müzisyen 
çıkarmasıyla tanınır. Gezilecek 
tüm ünlü yerler ve alışveriş için  
Londra merkezi oldukça yakındır.

Londra 
İngilizceyi başladığı yerde öğrenin. Kaşifler iç in  

mükemmel bir destinasyon

St. Margaret’sa 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi ve 
dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlendiğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dil Dersleri: konuşma, 
dil bilgisi, okuduğunu 
ve dinlendiğini anlama 
ve yazılı egzersizler

Dil Dersleri: konuşma, 
dil bilgisi, okuduğunu 
ve dinlendiğini anlama 
ve yazılı egzersizler

Dil Dersleri: konuşma, 
dil bilgisi, okuduğunu 
ve dinlendiğini anlama 
ve yazılı egzersizler

Dil Dersleri: konuşma, 
dil bilgisi, okuduğunu 
ve dinlendiğini anlama 
ve yazılı egzersizler

 
 
 
 

 
 
Oxford  
Gezisi

veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

So
nr

a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini 
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

National Gallery: 
Ünlü sanat müzesini 
ziyaret edin

Londra Şehir Turu: 
Londra’nın tarihi
simgelerini keşfedin

Alışveriş Turu: 
Londra sokaklarında
alışveriş turuna çıkın

National Gallery: 
Ünlü sanat müzesini 
ziyaret edin

Ak
şa

m

Karşılama Partisi:  
Sınıf arkadaşlarınızı 
ve öğretmenlerinizi 
tanıyın

Fish & Chips:  
En tipik İngiliz yemeği-
ni tadın

Alışveriş Turu: 
Londra sokaklarında 
alışveriş turuna çıkın

Pizza Akşamı
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2018
Tem Ağu

8 15 22 29 5 12 19
maks. kalış (hafta) 7 6 5 4 3 2 1

Gidiş-dönüş havaalanı transferi, standart dil kursu, 
tam pansiyon kolejde konaklama , aktivite 
programı, geziler ve profesyonel Grup Lideri 
gözetimi dahil

London St. Margaret's Paket Fiyatlar GBP

Ek Ücretler GBP
Haftalık Yoğun Kursu +70
Haftalık Yoğun Aktivite Programı +90
Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

1 hafta ekstra 
hafta 

Kolej a 715 670

Dil geziniz için mükemmel konaklama: 
Londra’nın Bushey banliyösünde bulunan 
Sprachcaffe St. Margaret kampüsü.

St. Margaret's İngiltere’nin önde gelen 
yatılı okullarından biri olup, ebeveynler 
ve öğrenciler tarafından oldukça saygı 
görmektedir. Londra’da yine büyük bir itibar 
sahibi olan başka bir ilçe ise Hampstead’dir. 
Burada yüksek kaliteli dersler alırken, 
kalacağınız yer kampüsün hemen yanında 
olduğundan, okula gelirken zamandan ve 
paradan tasarruf edeceksiniz.

Kendi yerel öğrencileri yaz tatilindeyken  
St. Margaret’s kapılarını ve odalarını, 12-17 
yaş arası Sprachcaffe öğrencilerimize açar.

Standart ve Yoğun Kurs 
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-C1.

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi. 
Detaylar: sayfa 4. 

Kolej: a 
tam pansiyon, sıcak öğle 
yemeği.

Spor, bowling, sinema, piknik, barbekü, 
karaoke, müzeler, uluslararası okul 
partileri ve ek ücretle sunulan diğer 
aktiviteler.

Lütfen varış ve ayrılışlarınızı London 
Heathrow (LHR Havaalanından 9:00 ve 
19:00 saatleri arasında ayarlayınız. 

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Ingiltere‘de Ingilizce Londra St. Margaret's College  12-17 Yaş

Lo
nd

ra

Program tarihleri ve sezonlar  

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018):  27 Ağu

1.385 GBP‘den başlayarak
2 HAFTA

Vize başvuruları için kabul mektubu: 40 £ (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 25 £
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GEZI 
DAHILDIR

2 hafta kalıştan itibaren 

LONDRA

Bu güzel sahil kasabası sizi İngil-
tere’nin güney kıyısında yer alan 
ödüllü plajında ağırlıyor!

Yaklaşık 7 kilometrelik uzun sahil 
boyunca güzel bir gezintinin ta-
dını çıkarırken diğer uluslararası 
dil öğrencileri ile kolayca arkadaş 
olabilirsiniz -Eastbourne, olmanız 
gereken yer!

Eastbourne 
İngilizceyi başladığı yerde öğrenin. Yeni arkadaşlıklar iç in  

parlak olasılıklar

Eastbourne’e 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi ve 
dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlendiğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler 

 
 
 
 
 
 
 

Londra  
Gezisi  
 
veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

So
nr

a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini 
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Seven Sisters  
Country Park: Panora-
mik kireçtaşı falezleri-
nin keyfini çıkarın 

Su Sporları:  
Suda eğlenceye 
hazırlanın 

Beachy Head:  
Doğu Sussex’in ünlü 
kireçtaşı falezlerine 
yürüyüş yapın 

Ak
şa

m

Karşılama Partisi:  
Sınıf arkadaşlarınızı
ve öğretmenlerinizi 
tanıyın

Fish & Chips:  
En tipik İngiliz yemeği-
ni tadın
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2018
Haz Tem Ağu Ağu
24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

maks. kalış (hafta) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Gidiş-dönüş havaalanı transferi, standart dil kursu, 
tam pansiyon evde konaklama , aktivite 
programı, geziler ve profesyonel Grup Lideri 
gözetimi dahil

Ingiltere‘de Ingilizce

Ek Ücretler GBP
Haftalık Yoğun Kurs +70
Haftalık Yoğun Aktivite Programı +50
Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

Sezon B 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 525 430
Yurt         a 615 520

Sezon C 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 555 460
Yurt         a 645 550

Eastbourne Paket Fiyatlar GBPEastbourne İngiltere’nin en güneşli bölgelerin-
den biridir. Olağanüstü doğal güzellikleri rahat 
ortamı ile öğrencilerimizin senelerce tekrar 
tekrar gelip ziyaret ettikleri bir yerdir! Plaja git-
mek istemiyorsanız, şehir merkezindeki sayısız 
mağaza ve kafeden birini tercih edebilirsiniz. 

Sprachcaffe Eastbourne dil okulumuz İngiliz-
ce öğrenmek ve dilinizi geliştirmek için ideal 
bir konuma sahiptir. Kaliteli ekibimiz sayesinde 
öğrencilerimiz okulumuzun dil öğrenmek için 
doğru yer olduğunu anlayacaklar. Sıcakkanlı 
personelimiz sizi ilk günden itibaren kendi evi-
nizdeymiş gibi hissettirecek.

Genelde okulumuzdan sadece 30-50 dakika 
mesafede bulunan, özenle seçilmiş aileleri-
mizde diğer ülkelerden gelen sınıf arkadaş-
larınızla birlikte çift kişilik/paylaşımlı odalarda 
konaklayacaksınız. Dost canlısı aileniz size 
kahvaltı, akşam yemeği ve paket öğle yemeği 
sağlayacaktır.

Standart ve Yoğun Kurs 
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-B2.

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi. 
Detaylar: sayfa 4. 
Aile Yanı: aa 

tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Yurt: a 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Spor (kayak, futbol, fitness, basketbol 
vb), karaoke, sinema, Cream Tea, yürü-
yüş, piknik, kumsalda barbekü, gezi, 
tekne turları, uluslararası okul partileri 
ve ek ücretle sunulan diğer aktiviteler.

Lütfen varış ve ayrılışlarınızı London 
Heathrow (LHR) veya London Gatwick 
(LGW) Havaalanlarından 09:00 ve 19:00 
saatleri arasında ayarlayınız! 

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Eastbourne  12-17 Yaş

Ea
st

bo
ur

ne

Yeni arkadaşlıklar iç in  
parlak olasılıklar

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018):  27 Ağu

Program tarihleri ve sezonlar  Konaklamanız süresince sezon değişirse, yeni sezonun ekstra hafta ücreti uygulanır.

955 GBP‘den başlayarak
2 HAFTA

Vize başvuruları için kabul mektubu: 40 £ (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 25 £
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GEZI 
DAHILDIR

2 hafta kalıştan itibaren 

LONDRA

Bournemouth
İngilizceyi başladığı yerde öğrenin.

İngiliz kıyılarındaki bu plaj kenti, 
sadece İngilizler arasında popü-
ler değildir. Ilıman iklimi, güzel 
sahilleri ve tarihi gezileri, dünya-
nın her yerinden insanları baştan 
çıkarır. Bournemouth’un İngilte-
re’nin en güneşli ve kuru yerlerin-
den biri olması ilginç bir özelliktir. 
Bölgedeki bar ve restoran sayısı 
da etkileyicidir.

İngiltere’de mükemmel bir
yaz molası

Bournemouth’a 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme sınavı 
ve dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuma ve
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma,
dil bilgisi, okuma ve
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

 
 
 
 
 
 
 

Londra  
Gezisi 

veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

So
nr

a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini 
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Bournemouth  
Oceanarium:  
Büyüleyici deniz 
yaşamını keşfedin

Mini-Olympics:  
Spor becerilerinizi 
sergileyin

Corfe Kalesi:  
Etkileyici tarihi sembol 
Corfe’ye gezi

Ak
şa

m

Karşılama Partisi:  
Sınıf arkadaşlarınızı
ve öğretmenlerinizi 
tanıyın

 
Film gecesi

 
Karaoke Gecesi

 
Hoşçakal Partisi
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Gidiş-dönüş havaalanı transferi, standart dil kursu, 
tam pansiyon evde konaklama , aktivite 
programı, geziler ve profesyonel Grup Lideri 
gözetimi dahil

Ek Ücretler GBP
Haftalık Yoğun Kurs +70
Haftalık Yoğun Aktivite Programı +50
Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

Sezon A 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 450 420

Sezon B 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 490 460

Sezon C 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 550 530
Yurt         a 520 510

Bournemouth Paket Fiyatlar GBP12 kilometrelik kumlu plajları ve genç 
öğrenci popülasyonuyla İngiltere’nin en 
güneşli ve sıcak yeri olan Bournemouth, 
İngilizce öğrenmek için harika bir yerdir. 
Şehir merkezine yakın olan okul, yeşil 
alanlarla çevrilidir ve modern ekipmanlarla 
donatılmıştır; mükemmel bir öğrenme ortamı 
sunar.

Okul personeli ve İngilizce öğretmenleri, 
onlara her ihtiyaç duyduğunuzda, konu ne 
olursa olsun, yardıma hazırdır.

Özenle seçilmiş bir ailenin yanında veya okul 
yurdundaki kendi odanızda kalmayı tercih 
edebilirsiniz.

İngilizce öğretmenleri, her öğrenciye 
becerilerini pratiğe dökebilmesi için fırsat 
tanımak amacıyla, özellikle konuşma ve dil 
bilgisinde gelişmeye odaklanarak birçok 
heyecan verici egzersiz kullanır.

Standart ve Yoğun Kurs 
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-C1.

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi. 
Detaylar: sayfa 4. 

Aile Yanı: aa 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Yurt: Tek Kişilik Oda tam pansi-
yon, paket öğle yemeği. 
Min. Yaş: 15

Spor (kayak, futbol, fitness, basketbol 
vb), karaoke, sinema, Cream Tea, yürü-
yüş, piknik, kumsalda barbekü, gezi, 
tekne turları, uluslararası okul partileri 
ve ek ücretle sunulan diğer aktiviteler.

Lütfen varış ve ayrılışlarınızı London 
Heathrow (LHR Havaalanından 10:00 
ve 18:00 saatleri arasında ayarlayınız.

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

2018
Mar Nis Haz Haz Tem Ağu Ağu Eyl Eyl Eki

18 25 1 10  17*  24*  1* 8 15 22 29 5 12 19 26 2 30 7 14 21 28
maks. kalış (hafta) 3 2 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

B
ou

rn
em

ou
th

Ingiltere‘de Ingilizce Bournemouth  12-17 Yaş

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018):  30 Mar, 02 Nis, 27 Ağu

Program tarihleri ve sezonlar  Konaklamanız süresince sezon değişirse, yeni sezonun ekstra hafta ücreti uygulanır.

1.025 GBP‘den başlayarak
2 HAFTA

*sadece aile yanı

Vize başvuruları için kabul mektubu: 40 £ (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 25 £
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-

GEZI 
DAHILDIR

2 hafta kalıştan itibaren 

LONDRA

Weymouth 
İngilizceyi başladığı yerde öğrenin. İngiltere sahillerinde 

eğlence ve çeşitlilik

2012 Olimpiyat Oyunlarının 
yelkencilik etkinliklerine ev 
sahibi olmasıyla ünlenen 
Weymouth kartpostal gibi 
görünen bir lokasyonda 
size kum, deniz ve güneş 
vaat ediyor. Ahşap yaya 
yoluboyunca yürüyün ve ilgi 
çekici yerel kafelerin ve harika 
yerel yemeklerin tadını çıkarın; 
gelin ve İngiltere’nin en gizli 
kalmış lokasyonlarından birinin 
keyfini çıkarın!

Weymouth’a 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi ve 
dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlendiğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

 
 
 
 
 
 
 

Londra  
Gezisi 

veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

So
nr

a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini 
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Bowling Takım arkadaşını seç:  
En favori takım arkada-
şın nasıl biri?

Minigolf:  
İddialı bir mini golf 
maçına ne dersiniz?

Plaj Voleybolu: 
Avrupa’nın en iyi  
10 sahilinden birinde 
akşamın tadını çıkarın

Ak
şa

m

Karşılama Partisi:  
Sınıf arkadaşlarınızı 
ve öğretmenlerinizi 
tanıyın

Fish & Chips: 
En tipik İngiliz yemeği-
ni tadın

Karaoke Gecesi Barbekü:  
Haydi Cuma akşamını 
kutlayalım
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2018
Haz Tem Ağu Ağu
24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

maks. kalış (hafta) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Gidiş-dönüş havaalanı transferi, standart dil kursu, 
tam pansiyon evde konaklama +, aktivite 
programı, geziler ve profesyonel Grup Lideri 
gözetimi dahil

WeymouthPaket Fiyatlar GBP

Ek Ücretler GBP
Haftalık Yoğun Kursu +70
Haftalık Yoğun Aktivite Programı +50
Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

Sezon B 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa+ 535 420

Sezon C 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa+ 565 450

Weymouth’da özenle seçilmiş ailelerimizin bi-
rinin yanında yaşarken ünlü İngiliz misafirper-
verliğinin de tadını çıkaracaksınız.

Çoğu aile, her dönemde birden fazla öğrenci-
yi misafir eder. İki kişilik bir odada konakladı-
ğınızda , sadece size arkadaşlık edecek diğer 
öğrencilerle birlikte olmayacak aynı zamanda 
İngilizcenizi her gün pratik edebileceksiniz.

Becerilerinizi, kahvaltıda bile test etme im-
kanınız olacak. Böylece sınıftaki derslerinizde 
başta gramer bilgisi olmak üzere diğer alanlar-
daki dil yeteneklerinizi geliştirirken İngilizceni-
zi uygulama fırsatı daha da hızlı ilerlemenizi 
sağlayacak.

Standart ve Yoğun Kurs 
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-B2.

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi. 
Detaylar: sayfa 4. 
Aile Yanı: aa/aaa 

tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Sportif aktiviteler, bowling, sinema, 
piknik, kumsalda barbekü, karaoke, 
müzeler, uluslararası okul partileri ve ek 
ücretle sunulan diğer aktiviteler.

Lütfen varış ve ayrılışlarınızı London 
Heathrow (LHR) veya London Gatwick 
(LGW) Havaalanlarından 09:00 ve 18:00 
saatleri arasında ayarlayınız.

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

W
ey

m
ou

th

Ingiltere‘de Ingilizce Weymouth  12-17 Yaş

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018):  27 Ağu

Program tarihleri ve sezonlar     Konaklamanız süresince sezon değişirse, yeni sezonun ekstra hafta ücreti uygulanır.

955 GBP‘den başlayarak
2 HAFTA

Vize başvuruları için kabul mektubu: 40 £ (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 25 £
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Boston’a 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi ve 
dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlendiğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

 
 
 
 
 
 
 

USS Constitution 
ve Bunker Hill’e  
Gezi

veya AyrılışÖğ
le

de
n 

So
nr

a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini 
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Quincy Market Boston Freedom Trail Harvard: 
Ünlü elit üniversiteyi 
ziyaret edin

Ak
şa

m

Karşılama Partisi:  
Sınıf arkadaşlarınızı 
ve öğretmenlerinizi 
tanıyın

Balinaları İzleme Kano Prudential Skywalk

Boston 
Amerikan Rüyasını Yaşayın.

Tarihi Boston şehri dünyaca ünlü 
Harvard Üniversitesi ile birlikte 52 
yüksek öğretim kurumunu da için-
de barındırır. Şehir yüksek öğre-
timde kaliteli üniversite ve kolejle-
re konsantre olmuş, ayrıca önemli 
tarihi mekanlara da ev sahipliği 
yapmaktadır.

Boston şehri 100’ün üzerinde kolej 
ve üniversiteyi bünyesinde barın-
dırır ve en öğrenci canlısı şehirlerin 
başında yer alır. Çok uluslu nüfusu 
ile Kuzey Amerikanın İngilizce öğ-
renmek için en iyi yerlerinden biri-
dir. Kent ayrıca yıl boyunca büyük 
etkinliklerin olduğu bir sanat ve 
eğlence dünyasına da sahiptir. 

Boston’ın dünyaca ünlü spesiyali-
telerini, geleneksel fish&chips ve 
balık çorbasını kentin her tarafına 
yayılmış güzel teraslarında tatma-
nız gerekir.

Boston.  
İnanılmaz güzellikte
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Ek Ücretler USD
Haftalık Yoğun Aktivite Programı +85
Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

Boston Paket Fiyatlar USD

Sezon A 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 845 680
Aile Yanı a 865 700

Sezon B 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 860 695
Aile Yanı a 880 715

Sezon C 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 870 705
Aile Yanı a# 890 725
Kolej       aa 1065 900
Kolej       a# 1085 920

2019
Aralık 2018 Ocak 2019

30 6 13 20 27
maks. kalış (hafta) 5 4 3 2 1

2018
Oca Mar Nis Haz Tem Ağu Ağu

7 14 21 28 18 25 1 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
maks. kalış (hafta) 4 3 2 1 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Okulumuz Downtown Crossing’e yakın Bos-
ton’ın kalbinde, tarihi bir binada yer almakta, 
Old South Meeting House gibi tarihi yerlere 
yürüme mesafesinde bulunmaktadır. 

Boston’da kaldığınız süre içerisinde seçkin 
ailelerimizin yanında temel mobilyalı tek veya 
çift kişilik odalarda veya kolej yurdumuzda 
konaklayacaksınız. Kahvaltı ve akşam yemeği 
konaklamalarınızda sunulmaktadır. 

Paket öğle yemeği okulda arkadaşlarınızla 
birlikte yemeniz için her sabah sizin için 
hazırlanmaktadır. 

Aileler genellikle okuldan toplu taşıma ile 
45 dakika uzaklıktadır.

Standart Kurs  
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-C1.

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi. 
Detaylar: sayfa 4. 
Aile Yanı: a/aa  

tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Kolej: a/aa 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Uluslararası okul partileri, şehir turları, 
bowling, kumsal aktiviteleri, barbekü, 
outlet alış veriş, spor yarışmaları, tekne 
gezileri, ve daha fazlası.

Lütfen varışlarınızı ve dönüşle-
rinizi Boston Logan Uluslararası 
Havaalanından (BOS) 09:00 ve 21:00 
saatleri arasında ayarlayınız! Bu koşulla-
ra uymayan transferler talep karşılığın-
da organize edilmektedir.
Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Öğrencilerimize önemle kapsamlı bir 
sağlık sigortası edinmelerini öneriyoruz. 
İsterseniz sağlık sigortanızı kendiniz 
yaptırabilirsiniz veya sağlık sigortası 
poliçenizi vardığınızda okulumuzdan 
satın alabilirsiniz.

ABD’de Ingilizce Boston  14-21 Yaş

B
os

to
n

Standart dil kursu, geri ödemesiz kayıt ve 
yerleştirme bedeli, gidiş-dönüş havaalanı 
transferi, tam pansiyon evde konaklama , 
aktivite programı, geziler ve profesyonel Grup 
Lideri gözetimi dahil

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018):  15 Haz, 04 Tem, 03 Eyl, 2019: 01+15 Oca

Program tarihleri ve sezonlar  Konaklamanız süresince sezon değişirse, yeni sezonun ekstra hafta ücreti uygulanır.

1.525 USD‘den başlayarak
2 HAFTA

Vize başvuruları için kabul mektubu: 150 $ (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 45 $
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Los Angeles 
Amerikan Rüyasını Yaşayın.

Los Angeles harika bir iklimin 
ve muhteşem gezilecek yerlerin 
birleşimidir. Şehir Güney 
California’daki muhteşem sahilleri, 
Disneyland, Six Flags eğlence 
parklarını ve Palm Springs’i 
bünyesinde barındırmaktadır. 

Los Angeles’da pek çok alışveriş 
merkezinin yanı sıra, Hermosa 
ve Malibu plajlarında çeşitli sanat 
galerilerini ve sanatsal etkinlikleri 
de bulabilirsiniz.

Benimle gel

Los Angeles’a 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi ve 
dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlendiğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

 
 
 
 
 
 
 

 
Six Flags  
Gezisi

veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

 
So

nr
a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini 
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Mulligan's Fun Park: 
Laser tag, go karting  
ve mini golf gibi spor 
faaliyetlerini keşfedin

Torrance Pazarı: Bit 
pazarını ziyaret edin

Santa Monica: 
Muhteşem sahilde 
güneşli bir günün 
tadını çıkarın

Ak
şa

m

Karşılama Partisi:  
Sınıf arkadaşlarınızı 
ve öğretmenlerinizi 
tanıyın

Film Gecesi
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Vize başvuruları için kabul mektubu: 150 $ (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 45 $

2018
Mar Nis Haz Tem Ağu Ağu

18 25 1 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
maks. kalış (hafta) 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Los Angeles Paket Fiyatlar USD

Ek Ücretler USD
Haftalık Yoğun Aktivite Programı +85
Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

Sezon C 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 870 705
Aile Yanı a 890 725
Yurt         aa# 1580 1415

Sezon B 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 845 680
Aile Yanı a 865 700

Standart Kurs  
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-C1.

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi. 
Detaylar: sayfa 4. 
Aile Yanı: aa 

tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Yurt: aa 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Uluslararası okul partileri, şehir turları, 
bowling, kumsal aktiviteleri, barbekü, 
outlet alışveriş, spor yarışmaları, tekne 
gezileri, ve daha fazlası.

Lütfen varışlarınızı ve dönüşlerinizi Los 
Angeles Uluslararası Havaalanından 
(LAX) 09:00 ve 21:00 saatleri arasında 
ayarlayınız!

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Öğrencilerimize önemle kapsamlı bir 
sağlık sigortası edinmelerini öneriyoruz. 
İsterseniz sağlık sigortanızı kendiniz 
yaptırabilirsiniz veya sağlık sigortası 
poliçenizi vardığınızda okulumuzdan 
satın alabilirsiniz.

Okulumuz Los Angeles şehir merkezine 
30 dakika uzaklıkta ve çekici bir semtte yer 
almaktadır.

Öğrenciler bizimle birlikte eğitim alırken se-
çilmiş ailelerimizin yanında temel mobilyalı 
tek veya çift kişilik odalarda veya kolejimizde 
diğer öğrencilerle birlikte kalacaklardır. 

Her sabah hazırlanan paket öğle yemeği ge-
nellikle dersten sonra sınıf arkadaşları ile 
birlikte yenmektedir. 

Aileler genellikle okula toplu taşıma ile  
45-60 dakika uzaklıktadır.

Lo
s 

A
ng

el
es

ABD’de Ingilizce Los Angeles  14-21 Yaş

Standart dil kursu, geri ödemesiz kayıt ve 
yerleştirme bedeli, gidiş-dönüş havaalanı 
transferi, tam pansiyon evde konaklama , 
aktivite programı, geziler ve profesyonel Grup 
Lideri gözetimi dahil

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018):  04 Tem, 03 Eyl

Program tarihleri ve sezonlar  Konaklamanız süresince sezon değişirse, yeni sezonun ekstra hafta ücreti uygulanır.

1.525 USD‘den başlayarak
2 HAFTA
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Buradan daha metropol
bir yer bulamazsınız

New York’a 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi ve 
dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlendiğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

 
 
 
 
 
 
 

 
Philadelphia 
Gezisi 

veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

 
So

nr
a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini  
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Şehir turu: Big Apple’ı 
keşfedin

Amerikan Doğa Tarihi 
Müzesi gezisi

China Town gezisi Hudson Nehri:  
Şehri tekneyle gezerek  
keşfedin

Ak
şa

m

Karşılama Partisi:  
Sınıf arkadaşlarınızı 
ve öğretmenlerinizi 
tanıyın

Rockefeller Center: 
Mağazaları gezin veya 
gökdelenin zirvesine 
çıkın

Times Meydanı Gezisi: 
New York’un en sim-
gesel yerlerinden birini 
ziyaret edin

Bad Taste Party:  
En korkunç görünümü 
kim yaratabilir?

New York 
Amerikan Rüyasını Yaşayın.

“Big Apple” olarak da anılan 
New York şehri 8 milyon nüfusu 
barındırır. 

Amerika’nın geçmişi ile birlikte 
çok ulusluluğu New York’u 
çeşitlilikte olağanüstü bir düzeyde 
tutar. New York’lular birçok 
kültürün içinde yaşarken ayrıca 
buna kendileri de farklı bir tat 
katarlar. 

New York turu Beşinci Cadde'de 
alışveriş yapıp, meşhur Central 
Park'ı, Özgürlük Anıtı'nı ve 
Ellis Adası'nı ziyaret etmeden 
tamamlanamaz.
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ABD’de Ingilizce New York  14-21 Yaş

Finans Merkezinin tam kalbinde ve Battery 
Park’a çok kısa bir mesafede yer alan okulu-
muz, Özgürlük Heykeli ve Ellis Adasının bü-
yüleyici manzarasına sahiptir. En yakın metro 
istasyonu yürüyerek 5 dakika uzaklıktadır. 

New York’taki misafirlerimize okulumuza ya-
kın bir mesafede bulunan yurdumuzda tek 
veya çift kişilik odalarda kalma ya da çok 
kültürlü aile yanında konaklama seçenekleri 
sunulur. 

Tam Pansiyon (günde 3 öğün yemek) veya 
Yarım Pansiyon (günde 2 öğün yemek) seçe-
neklerimizden birini tercih edebilirsiniz.

Standart Kurs  
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-C1.

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi. 
Detaylar: sayfa 4. 
Aile Yanı: a  

tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Kolej: aa 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Yurt: aa 
Basit paylaşımlı oda, tam 
pansiyon, paketli öğle 
yemeği.

Spor, bowling, sinema, piknik, kumsalda 
barbekü, karaoke, müzeler, uluslararası 
okul partileri ve ek ücretle sunulan diğer 
aktiviteler.

Lütfen varışlarınızı ve dönüşlerinizi 
John F. Kennedy (JFK) veya La Guardia 
(LGA) Havaalanlarından 09:00 ve 21:00 
saatleri arasında ayarlayınız! Diğer hava-
alanları ve saatler isteğe bağlıdır.

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Öğrencilerimize önemle kapsamlı bir 
sağlık sigortası edinmelerini öneriyoruz. 
İsterseniz sağlık sigortanızı kendiniz 
yaptırabilirsiniz veya sağlık sigortası 
poliçenizi vardığınızda okulumuzdan 
satın alabilirsiniz.

New York Paket Fiyatlar USD

Ek Ücretler USD
Haftalık Yoğun Aktivite Programı +85
Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

Sezon A 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı a 945 780

Sezon B 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı a 960 795

Sezon C 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı a 970 805
Kolej        aa# 1150 985
Yurt         aa# 1430 1265

N
ew

 Y
or

k

Standart dil kursu, geri ödemesiz kayıt ve 
yerleştirme bedeli, gidiş-dönüş havaalanı 
transferi, tam pansiyon evde konaklama , 
aktivite programı, geziler ve profesyonel Grup 
Lideri gözetimi dahil

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır: 2017: 25 Ara, 2018: 01+15 Haz, 04 Tem, 03 Eyl, 08 Eki, 2019: 01 Oca+15 Oca

Aralık 2018 Ocak 2019
2019 30 6 13 20 27

maks. kalış (hafta) 5 4 3 2 1

2018
Aralık 2017 Ocak 2018 Mar Nis Haz Tem Ağu Ağu Eyl Eki
24 31 7 14 21 28 18 25 1 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 30 7 14 21 28

maks. kalış (hafta) 6 5 4 3 2 1 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Program tarihleri ve sezonlar  Konaklamanız süresince sezon değişirse, yeni sezonun ekstra hafta ücreti uygulanır.

1.725 USD‘den başlayarak
2 HAFTA

Vize başvuruları için kabul mektubu: 150 $ (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 45 $
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Havalı ve modern:  
Toronto size yakışır

Toronto’ya 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi ve 
dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlendiğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

 
 
 
 
 
 
 

Niagara Şelaleleri  
Gezisi 
  
veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

 
So

nr
a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini  
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Ripley‘s Aquarium Kanada Ulusal Kulesi Toronto Adasına kano 
gezisi

Plaj Günü –  
Oyunlar ve Spor

Ak
şa

m

Karşılama Partisi:  
Sınıf arkadaşlarınızı 
ve öğretmenlerinizi 
tanıyın

Film Gecesi: 
İngilizce pratiğinizi 
sinemada yapın

Harbourfront Center: 
Çok kültürlü etkinlikler-
den ve aktivitelerden 
birine katılın

Okulda Parti:  
Sprachcaffe’den arka-
daşlarınızla gecenin 
keyfini çıkarın

Toronto
Uçsuz bucaksız manzaralar ve 

çeşitlilik.

Beş milyonun üzerindeki nüfusu 
ile dünyanın en büyük çok kültür-
lü şehirlerinden birisi olan Toron-
to’yu keşfedin!

Bu canlı ve dinamik şehir, her 
köşesinde herkese uygun etkin-
likler ve görülecek, tadılacak ve  
keşfedilecek çeşitli şeyler sunu-
yor.  Misafirperverliliği ve açık 
fikirliliğiyle ünlü yerli halkı öne 
çıkıyor. Dolayısıyla, sıkça dünya-
nın en yaşanabilir şehirlerinden 
biri olarak seçilmesi sürpriz değil. 
Toronto, CN Tower ve Casa Loma 
gibi ünlü binaları, sokak festival-
leri, tarihi ilçeleri ve yakınındaki 
Niagara Şelaleleriyle büyülüyor.

Öğrenciler dil becerilerini geliş-
tirirken dünyanın dört bir yanın-
dan arkadaşlar edinme şansına 
da sahip olacaktır.
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Kanada’da Ingilizce Toronto  14-21 Yaş

Standart dil kursu, geri ödemesiz kayıt ve 
yerleştirme bedeli, gidiş-dönüş havaalanı 
transferi, tam pansiyon evde konaklama , 
aktivite programı, geziler ve profesyonel Grup 
Lideri gözetimi dahil

Ek Ücretler CAD
Haftalık Yoğun Kurs +60
Haftalık Yoğun Aktivite Programı +85
18 yaşın altındaki öğrencilerimize gerekli 
durumlarda vekalet mektubu veya kabul 
mektubu

+80

Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi (tek 
yönlü) sadece havayolu şirketi istediği 
takdirde sunulur

150

Standart ve Yoğun Kurs 
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-C1

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi.
Detaylar: sayfa 4.

Aile Yanı a/aa 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği

Yurt a/aa 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği

Spor, şehir turları, outlet alış veriş, doğa 
yürüyüşleri, sinema, barbekü, uluslararası 
okul partileri ve daha fazlası.

Lütfen varışlarınızı ve dönüşleri-
nizi Toronto Pearson Uluslararası 
Havaalanından (YYZ) 09:00 ve 21:00 
saatleri arasında ayarlayınız! Bu koşulla-
ra uymayan transferler talep karşılığın-
da organize edilmektedir.

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Öğrencilerimize önemle kapsamlı bir 
sağlık sigortası edinmelerini öneriyoruz. 
İsterseniz sağlık sigortanızı kendiniz 
yaptırabilirsiniz veya sağlık sigortası 
poliçenizi vardığınızda okulumuzdan 
satın alabilirsiniz.

Sezon A 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 790 625
Aile Yanı a 805 640

Sezon B 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 805 640
Aile Yanı a 820 655

Sezon C 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 815 650
Aile Yanı a 830 665
Yurt         aa 1195 1030
Yurt         a 1245 1080

Toronto Paket Fiyatlar CADOkulumuz “Eski Toronto” diye bilinen şehrin 
tam göbeğinde yer almaktadır. Konumu 
nedeniyle tüm aktivitelere hızlı ve rahat bir 
şekilde ulaşabilirsiniz. 

Toronto'daki proğramınız süresince tek 
veya iki kişilik odalarda anlaşmalı yurdumuz 
veya özel seçilmiş ailelerimizin yanında 
kalacaksınız. Sabah kahvaltısı ve akşam 
yemeği konaklamanızda, paket öğlen 
yemeğiniz ise sabahtan hazırlanmış olarak 
size verilecektir. 

Yurdumuz 15 dakikalık yürüme 
mesafesindedir. Aileler de genellikle toplu 
taşıma ile okuldan 45 dakikalık mesafededir. 

To
ro

nt
o

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır:  2017: 25+26 Ara 2018: 01 Oca, 30 Mar, 02 Tem, 06 Ağu, 03 Eyl, 08 Eki. 2019: 01 Oca

2019
Aralık 2018 Ocak 2019

30 6 13 20 27
maks. kalış (hafta) 5 4 3 2 1

2018
Aralık 2017 Ocak 2018 Mar Nis Haz Tem Ağu Ağu Eyl Eki
24 31 7 14 21 28 18 25 1 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 30 7 14 21 28

maks. kalış (hafta) 6 5 4 3 2 1 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Program tarihleri ve sezonlar  Konaklamanız süresince sezon değişirse, yeni sezonun ekstra hafta ücreti uygulanır.

1.415 CAD‘dan başlayarak
2 HAFTA

Vize başvuruları için kabul mektubu: 150 $ (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 45 $

33



Vancouver’a 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi ve 
dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlendiğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

 
 
 
 
 
 
 
 

Victoria  
Gezisi  
 
veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

 
So

nr
a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini  
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Jericho Beach ve Plaj 
Voleybolu

Ak
şa

m

Karşılama Partisi:  
Sınıf arkadaşlarınızı 
ve öğretmenlerinizi 
tanıyın

Spor & Stanley Park: 
Stanyley Park’ta bisiklet 
turuna çıkın

Bowling Gecesi:  
Arkadaşlarınızla bu 
popüler sporun  
keyfine varın.

Burger Gecesi: Konu fast 
food’un çok ötesinde; 
kalite ve iyi lezzet.

Vancouver
Uçsuz bucaksız manzaralar ve çeşitlilik.

Birçok kişi, Pasifik üzerindeki 
bu şehri, dünyanın en güzel 
yeri olarak değerlendirir. Eşsiz 
manzaraları, ılıman iklimi ve dost 
canlısı insanları, harika mimari 
eserler ve ince işlenmiş sokaklar 
sunan Vencouver’ı turistler için 
popüler bir cazibe merkezi haline 
getiriyor.

Dışarı çıkın ve Vancouver’da 
sanatı ve kültürü keşfedin! 
Şehir, yaratıcılığıyla capcanlı ve 
muhteşem sanatsal ve kültürel 
etkinlikler sunuyor. Avrupalı 
gezginler için bir bonus: 
Şehri bisikletle yorulmadan 
gezebilirsiniz.

Alışveriş, tekne gezileri veya spor 
olsun, herkes için birçok eğlenceli 
aktivite sunan bu cenneti 
keşfedin. 

Pasifik Okyanusunda 
cennet gibi bir metropol
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Va
nc

ou
ve

r

2018
Haz Tem Ağu
 24* 1 8 15 22 29 5 12 19

maks. kalış (hafta) 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kanada’da Ingilizce Vancouver  14-21 Yaş

Ek Ücretler CAD
Haftalık Yoğun Aktivite Programı +85
18 yaşın altındaki öğrencilerimize gerekli 
durumlarda vekalet mektubu veya kabul 
mektubu

+80

Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi (tek 
yönlü) sadece havayolu şirketi istediği 
takdirde sunulur

150

Standart Kurs 
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-C1

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi.
Detaylar: sayfa 4.
Aile Yanı a/aa 

tam pansiyon, paket öğle 
yemeği

Yurt aa 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği

Spor, şehir turları, müzeler, alışveriş turları, 
doğa yürüyüşleri, sinema, barbekü, 
piknik, uluslararası okul partileri ve daha 
fazlası.

Lütfen varışlarınızı ve dönüşlerinizi 
Vancouver Uluslararası Havaalanından 
(YVR) 09:00 ve 21:00 saatleri arasında 
ayarlayınız! Bu koşullara uymayan 
transferler talep karşılığında organize 
edilmektedir.
Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Öğrencilerimize önemle kapsamlı bir 
sağlık sigortası edinmelerini öneriyoruz. 
İsterseniz sağlık sigortanızı kendiniz 
yaptırabilirsiniz veya sağlık sigortası 
poliçenizi vardığınızda okulumuzdan 
satın alabilirsiniz.

Okulumuz, şehrin eski merkezi olan şık Gas-
town bölgesinde, harika tarihi bir binada bu-
lunmaktadır. Toplu taşıma araçlarına bir kaç 
adım mesafede olan okulumuz Vancouver’ın 
pek çok turistik yerine hemen ulaşılabilecek 
kadar yakın mesafededir. Ve kapsamlı bir şehir 
turundan sonra, muhteşem Stanley Park’ta, 
deniz kıyısında dinlenebilirsiniz. 

Sprachcaffe Vancouver’da öğrenciler, sadece 
dil becerilerini pratik etmek için değil, aynı 
zamanda Vancouver kültürünü ve insanlarını 
da deneyimlemek için mükemmel ortama sa-
hiptir. Öğrenciler, heyecan verici ve zenginleş-
tirici aktivitelerden hiçbir zaman geri kalmaz 
ve uzmanlarımız her zaman yardıma hazırdır.

Konforlu bir salona, bilgisayar laboratuvarına 
ve Wi-Fi imkanlarına sahip olan bu okul, hem 
dışarından hem içeriden bir göz ziyafeti sunar. 

Vancouver Paket Fiyatlar CAD

1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 815 650
Aile Yanı a 830 665
Yurt         aa 1285 1120

Standart dil kursu, geri ödemesiz kayıt ve 
yerleştirme bedeli, gidiş-dönüş havaalanı 
transferi, tam pansiyon evde konaklama , 
aktivite programı, geziler ve profesyonel Grup 
Lideri gözetimi dahil

  Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018):  02 Tem, 06 Ağu

Program tarihleri ve sezonlar  

1.465 CAD‘dan başlayarak
2 HAFTA

*sadece aile yanı

Vize başvuruları için kabul mektubu: 150 $ (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 45 $
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Montréal’e 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi ve 
dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlendiğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

 
 
 
 
 
 
 

Ottawa  
Gezisi  
 
veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

 
So

nr
a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini  
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Botanik Bahçede 
rahatlayın

Parkta spor:  
Yakın bir parkta spor 
yapın

Ak
şa

m

Karşılama Partisi:  
Sınıf arkadaşlarınızı 
ve öğretmenlerinizi 
tanıyın

Jazz Festivali:  
Montréal müziğiyle 
meşhurdur, bunun bir 
parçası olun!

Mont-Royal’de Piknik:  
Bir şeyler atıştırın ve şeh-
rin manzarasının keyfini 
çıkarın

Barbekü: Cuma akşamını 
yeni arkadaşlarınızla 
birlikte kutlayın

Montréal
Uçsuz bucaksız manzaralar ve çeşitlilik.

Büyük St.Lawrence Nehri’nde bir 
ada olan Montréal’e hoş geldiniz.

Kanada’nın ikinci büyük şehri olan 
Montréal küçük adalarla çevrili 
olup çift dillidir ve farklı kültürler-
den çeşitli etnik grupları bünyesin-
de barındırmaktadır.

Montréal, mükemmel mimarisiy-
le, size nefes kesici Notre-Dame 
Basilikası gibi eski kiliseler ve 
Stade Olympique ve Habitat 67 
Montréal gibi 20. yüzyılın simge-
lerini sunar.

Montréal’de, ister kültürel, ister 
aşçılık, müzik veya sanat içerik-
li etkinlikler olsun, herkes için 
birçok faaliyet mevcuttur. Kuzey 
Amerika’nın en güvenli şehri ola-
rak da bilinir.

Yıl boyunca Montréal’i ve mükem-
mel mevsimlerini deneyimleyin! 

Bir şehir ve  
öğrenilecek iki dil
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2019
Aralık 2018 Ocak 2019

30 6 13 20 27
maks. kalış (hafta) 5 4 3 2 1

2018
Oca Mar Nis Haz Tem Ağu Ağu

7 14 21 28 18 25 1 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
maks. kalış (hafta) 4 3 2 1 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 Kanada'da Fransızca ve Ingilizce Montréal  14-21 Yaş

Standart, Yoğun Kurs, Kombine Kurs  
(İngilizce ve Fransızca 20+10) 
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-C1

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi.
Detaylar: sayfa 4.

Aile Yanı a/aa 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği

Yurt aa 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği

Spor, şehir turları, müzeler, alış veriş turları, 
doğa yürüyüşleri, sinema, barbekü, piknik, 
uluslararası okul partileri ve daha fazlası.

Lütfen varışlarınızı ve dönüşlerinizi 
Montréal Trudeau Uluslararası (YUL) 
Havaalanından 09:00 ve 21:00 saatleri 
arasında ayarlayınız! Bu koşullara uyma-
yan transferler talep karşılığında organi-
ze edilmektedir.

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Öğrencilerimize önemle kapsamlı bir 
sağlık sigortası edinmelerini öneriyoruz. 
İsterseniz sağlık sigortanızı kendiniz 
yaptırabilirsiniz veya sağlık sigortası 
poliçenizi vardığınızda okulumuzdan 
satın alabilirsiniz.

Ek Ücretler CAD
Haftalık Yoğun Kurs +60
İngilizce/Franssızca Kombine / hafta +60
Haftalık Yoğun Aktivite Programı +85
18 yaşın altındaki öğrencilerimize gerekli 
durumlarda vekalet mektubu veya 
kabul mektubu

+80

Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi (tek 
yönlü) sadece havayolu şirketi istediği 
takdirde sunulur

150

Sezon A 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 790 625
Aile Yanı a 805 640
Yurt         aa 1310 1145

Sezon B 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 805 640
Aile Yanı a 820 655
Yurt         aa 1325 1160

Sezon C 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 815 650
Aile Yanı a 830 665
Yurt         aa 1335 1170

Montréal Paket Fiyatlar CADModern binası ile okulumuz Montréal’in şehir 
merkezinde, ünlü Crescent caddesine sadece 
birkaç adım uzaklıkta yer almaktadır. 

Burada bulunduğunuz süreçte özenle seçil-
miş ailelerimiz veya anlaşmalı olduğumuz 
yurdumuzda kalabilirsiniz! 

Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği konakla-
manızda, paket öğlen yemeğiniz ise sabah-
tan hazırlanmış olarak size verilecektir. 

Yurdumuz toplu taşımayla okula yakın 
olup, ailelerimiz ise genellikle, yine toplu  
taşıma ile 30-45 dakikalık mesafededir. 

M
on

tr
éa

l

Standart dil kursu, geri ödemesiz kayıt ve 
yerleştirme bedeli, gidiş-dönüş havaalanı 
transferi, tam pansiyon evde konaklama , 
aktivite programı, geziler ve profesyonel Grup 
Lideri gözetimi dahil

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018):  30 Haz, 02 Tem, 03 Eyl, 2019: 01 Oca

Program tarihleri ve sezonlar  Konaklamanız süresince sezon değişirse, yeni sezonun ekstra hafta ücreti uygulanır.

1.415 CAD‘dan başlayarak
2 HAFTA

Vize başvuruları için kabul mektubu: 150 $ (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 45 $
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Fransız alımlılığını  
Paris’in kalbinde deneyimleyin

Paris’e 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi ve 
dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlendiğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

 
 
 
 
 
 
 

 
Versailles Turu  

veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

 
So

nr
a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini  
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın

Île de la Cité & Notre 
Dame: Île de la Cité’de 
orta çağdan kalma  
Katolik katedral turu

Louvre:  
Dünyanın en büyük 
müzesi ve Paris’in en tarihi 
simgesine tur

Sacré-Coeur:  
Basilikadan şehrin 
panaromik manzarasının 
keyfini çıkarın

Ak
şa

m

La Seine:  
Nehirde tekne gezisi

Paris 
Zevk ve sefa düşkünleri için
en iyi destinasyon.

‘’Işıklar Şehri“ olarak adlandırılan 
Paris dünyanın en güzel şehirle-
rinden biridir. Paris sokakları dün-
yaca ünlü şaheserlerle doludur: 
Eyfel Kulesi, Notre Dame, Louvre, 
Arc de Triomphe ve Les Invalides 
bu güzelliklerden birkaçıdır. 

Tüm dünyadaki gezginler için Pa-
ris’in sanat, müzik, tiyatro, moda, 
edebiyat ve mimarisi ile görül-
meye değerdir. Öğrencilerimiz 
U20 programımızla Paris’in tüm 
güzelliklerini bilgili rehberlerimiz 
ve hevesli takım arkadaşlarımızla 
keşfetmektedirler. 
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2018
Tem Ağu

1 8 15 22 29 5
maks. kalış (hafta) 6 5 4 3 2 1

Gidiş-dönüş havaalanı transferi, standart dil kursu, 
tam pansiyon evde konaklama , aktivite 
programı, geziler ve profesyonel Grup Lideri 
gözetimi dahil

Fransa’da Fransızca Paris  16-21 yaş

Paris  Paket Fiyatlar EUR

Ek Ücretler EUR
Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 800 705

Sprachcaffe Paris, Çalışma Bakanlığı ve Re-
ctorat of Paris (Paris Rektörlüğü) tarafından 
onaylanmış özel bir enstitü olarak 1986 yılın-
da açılmıştır. Okulumuz Cours Rougemont’de 
kültürel, sanatsal ve ekonomik merkezin orta-
sında, Paris şehir merkezinde yer almaktadır. 
Fransızca’nızı, özverili eğitmenlerimizle geliş-
tirin ve okurken, yazarken ve sohbet ederken 
kendinize güvenin. 

Okulumuz birçok müze ve restoranla sayısız 
butik ve kafelere yürüme mesafesinde yer 
almaktadır. Gerçek Fransızca ve Savoir Vivre 
deneyimini Paris okulumuzda yaşayabilirsiniz. 
Öğrencilerimiz aile yanı konaklamalarda 2 
kişilik odalarda kalabilmektedirler. Aileler ge-
nellikle okuldan toplu taşıma ile 20-30 dakika 
uzaklıktadır. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği 
aile yanı konaklamalarda sunulurken, paket 
öğlen yemeğinizi dersten sonra sınıf arkadaş-
larınızla yiyebilirsiniz.

Standart Kurs  
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-B1.

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi. 
Detaylar: sayfa 4. 

Aile Yanı: aa 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Spor aktiviteleri, barbekü, şehir turları, 
müzeler,tekne turları, DVD Geceleri, 
uluslararası okul partileri ve daha faz-
lası.

Lütfen varışlarınızı ve dönüşlerinizi 
Paris Charles de Gaulle (CDG) veya Orly 
(ORY) Havaalanlarından 09:00 ve 17:00 
saatleri arasında ayarlayınız.

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Pa
ri

s

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018):  14 Tem, 05 Ağu

Program tarihleri ve sezonlar  Konaklamanız süresince sezon değişirse, yeni sezonun ekstra hafta ücreti uygulanır.

1.505 EUR‘dan başlayarak
2 HAFTA

Vize başvuruları için kabul mektubu: 50 € (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 30 €
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Ünlü Côte d’Azur’un merkez mev-
kindeki Nice, iki efsanevi sıcak 
nokta olan Monaco ve Cannes’in 
arasında bulunur. Şehir kesinlikle 
hayranlık uyandırıcıdır ve ziyaret 
eden herkesi büyüleyen bir yapısı 
vardır. 

Yazları, yaşam oldukça hareketli 
ve heyecan vericidir ve öğrenci-
ler çoğunlukla vakitlerini plajda 
geçirirler. Kano, muz botu ve su 
kayağı; bu şehirde her şey müm-
kündür! Eğer heyecan verici sahil 
hayatından daha farklı bir etkin-
lik arıyorsanız, ilginç müzelerden 
birini mutlaka ziyaret etmelisiniz, 
dünyaca ünlü pazar “Cours Saleya” 
boyunca bir geziye çıkmalı veya 
birçok küçük geçitli tarihi Nice 
merkezini görmelisiniz. 

Ünlü film yıldızlarının yürüdüğü 
Promenade des Anglais boyunca 
yürümeyi, kafe ve bistroları gez-
meyi unutmayın.

Nice 
Zevk ve sefa düşkünleri için
en iyi destinasyon

Öğrenme şehirde de 
devam ediyor

Nice’e 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi ve 
dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlendiğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

 
 
 
 
 
 
 

Cannes  
Gezisi 

veya
DönüşÖğ

le
de

n 
 

So
nr

a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini  
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Parc Phoenix:  
Nice’in botanik ve hayva-
nat bahçesini ziyaret edin

Antibes: Fransız Rivie-
ra’sının etkileyici kıyı 
kentini ziyaret edin

Villefranche-sur-Mer: 
Küçük Fransız köyünün 
antik limanını ve görül-
meye değer yerlerini 
keşfedin 

Ak
şa

m

Crêpe Tadımı:  
Bu lezzetli geleneksel 
Fransız yemeğinin nasıl 
yapıldığını öğrenin
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N
ic

e

2018
Mar Nis Haz Haz Tem Ağu Ağu Eyl Eyl Eki

18 25 01 10 17* 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 30 7 14 21 28
maks. kalış (hafta) 3 2 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Gidiş-dönüş havaalanı transferi, standart dil kursu, 
tam pansiyon evde konaklama , aktivite 
programı, geziler ve profesyonel Grup Lideri 
gözetimi dahil

Fransa’da Fransızca

Ana okulumuz ve yaz okulumuzun ikisi 
de şehrin tam merkezinde ve meşhur 
‘’Promenade des Anglais’’ ve plajlara yürüme 
mesafesindedir ve bu da öğrencilere dersten 
sonra harika bir kaçış fırsatı yaratır.

Yazmadan okumaya kadar Fransızca 
becerilerinizde ne kadar ilerleme katettiğinize 
inanamayacaksınız. Fransızca eğitmenlerimiz 
şevkle bunun olmasını sağlayacaklar.

Okul, tarihsel olarak Belle Epoque dönemine 
dayanan muhteşem bir binadır ve iyi 
donanımlı ve aydınlatılmış sınıflara, dinlenme 
salonuna ve internet erişimine sahiptir. Toplu 
taşıma da yakın mesafededir. Öğrencilerimize 
konaklamaları ile ilgili iki farklı seçenek 
sunulmaktadır: aile yanında çift kişilik 
odalarda veya yurtta konaklama.

Yurt okulumuza ve plaja 20 dakika 
mesafededir.

Standart ve Yoğun Kurs 
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-B2.

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi. 
Detaylar: sayfa 4. 

Aile Yanı: aa 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Yurt: aa 
Özel tuvalet ve banyo, tam 
pansiyon, paket öğle yemeği.

Uluslararası okul partileri, şehir turları, 
bowling, kumsal aktiviteleri, barbekü, 
outlet alışveriş, spor yarışmaları, tekne 
gezileri, ve daha fazlası.

Lütfen varışlarınızı ve dönüşlerinizi Nice 
(NCE) Havaalanından 08:00 ve 20:00 
saatleri arasında ayarlayınız.

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Ek Ücretler EUR
Haftalık Yoğun Kurs +70
Haftalık Yoğun Aktivite Programı +60
Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

Nice  13-21 yaş

Sezon A 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 560 515

Sezon B 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 590 545

Sezon C 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 630 585
Yurt         aa# 930 885

Nice Paket Fiyatlar EUR

 Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018):  02 Nis, 14 Tem, 15 Ağu, 01 Kas

Program tarihleri ve sezonlar  Konaklamanız süresince sezon değişirse, yeni sezonun ekstra hafta ücreti uygulanır.

1.075 EUR‘dan başlayarak
2 HAFTA

*sadece aile yanı

Vize başvuruları için kabul mektubu: 50 € (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 30 €
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Frankfurt’a 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi ve 
dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlendiğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

 
 
 
 
 
 
 

 
Heidelberg Turu
 
veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

 
So

nr
a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini  
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Goethe Müzesi:  
Ünlü yazarın doğum  
yerini ziyaret edin

Main Tower:  
Şehrin en yüksek 
binalarının birinde tura 
çıkın

Senckenberg Müze: 
Almanya’nın en büyük 
Doğa Müzesinin yeni 
bilimsel bulgularından 
birini keşfedin 

Ak
şa

m

Main:  
Main Nehri'nde tekne 
gezisi

Frankfurt 
Ultra modern ve aynı zamanda havalı.

Avrupa’nın en kalabalık nüfuslu 
ülkesi, dünya ekonomisini yönlen-
diren en önemli güçlerden biri-
dir. Ülke, mühendislik alanındaki 
becerileri ve başarılarıyla ünlüdür. 
Her yıl artan turist sayısının kanıt-
ladığı çeşitlilik de etkileyicidir.

Frankfurt bir zamanlar önemli 
bir iç liman ve ticaret merkeziy-
di şimdi ise Avrupa kıtasının en 
büyük finans merkezi. Frankfurt 
gökdelenler kenti olarak bilinir, 
ama eğer şehre daha yakından 
bakmak için zaman ayırırsanız 
gelişen metropolün büyüsünü 
bulabilirsiniz. Evler resim konusu 
olmaya değer güzelliktedir ve şe-
hir merkezindeki binaların çoğu 
restore edilmiştir. 

Frankfurt merkezli yüzlerce ulus-
lararası firma ve organizasyon 
bu çok-kültürlü destinasyonu Al-
manca ve İngilizce öğrenmek için 
ideal bir konuma getirmektedir!

Hiç bu şekilde öğrenmediniz. 
Sözümüz söz!
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Fr
an

kf
ur

t

2018
Haz Haz Tem Ağu Ağu Eyl Eyl Eki
10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2.  30*    7*

maks. kalış (hafta) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4  

Gidiş-dönüş havaalanı transferi, standart dil kursu, 
tam pansiyon evde konaklama , aktivite 
programı, geziler ve profesyonel Grup Lideri 
gözetimi dahil

Almanya‘da Almanca ve Ingilizce Frankfurt 13-21 yaş

Ek Ücretler EUR
Haftalık Yoğun Kurs +60
Haftalık Yoğun Aktivite Programı +75
Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

Sezon A 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 625 580

Sezon B 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 635 590

Sezon C 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 645 600
Yurt         aaaa 700 655
Otel          aa 925 880

Frankfurt  Paket Fiyatlar EURDil okulumuz şehir merkezinden sadece 
10 dakika yürüyüş mesafesinde, Frankfurt’un 
elit bölgesi Sachsenhausen’da yer almaktadır. 

Öğrencilerimiz aile yanında, yurtta veya 
otelde konaklama imkanına sahiptirler. Çok 
kültürlü aile yanı konaklamalarımızda öğ-
renciler tek veya çift kişilik odalarda ko-
naklamaktadır. Öğrencilerimizin 4 yataklı 
odalarda konakladığı yurt binamız Main 
nehri kıyısında yer almaktadır. 

Hem yurdumuz hem de otel okula yürüyerek 
10 dakika uzaklıktadır.

Standart ve Yoğun Kurs 
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-C1

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi.
Detaylar: sayfa 4.

Aile Yanı aa 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği

Yurt aaaa 
paylaşımlı tuvalet ve banyo, 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği

Otel aa 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği

Spor, oyun geceleri, sinema, barbekü, 
tekne turları, müzeler, bowling, karaoke, 
şehir turları ve daha fazlası.

 

Lütfen Frankfurt (FLR) Uluslararası 
Havaalanına varışlarınızı 10:00 ve 19:00 
saatleri, dönüşlerinizi ise 08:00 ve 17:00 
saatleri arasında ayarlayınız. 
Frankfurt Ana Tren Garından transferler 
her saat mevcuttur.

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018):  03 Eki

Program tarihleri ve sezonlar  Konaklamanız süresince sezon değişirse, yeni sezonun ekstra hafta ücreti uygulanır. *Sadece İngilizce kursları

1.205 EUR‘dan başlayarak
2 HAFTA

Vize başvuruları için kabul mektubu: 50 € (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 30 €
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Münih’e 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi ve 
dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlendiğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

 
 
 
 
 
 
 

 
Neuschwanstein ka-
lesi turu veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

 
So

nr
a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini 
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

BMW World:  
BMW World’de sergile-
nen en yeni arabalara 
yakından bakın 

Allianz Arena Futbol 
Müzesi:  
Alman futbolunun 
evini ziyaret edin 

Ak
şa

m

Sprachcaffe’deki ar-
kadaşlarınızla Karaoke 
Gecesi

İngiliz Bahçeleri:  
Harika İngiliz Bahçele-
rinde geleneksel Alman 
yemekleriyle piknik 
yapın

Münih 
Ultra modern ve aynı zamanda havalı.

Münih, çok sayıda müzesi, kafesi 
ve pazarıyla insanlara ilham verir. 
Tarihle dolu bu kentin Bavyera 
köklerini, pretzel, lederhosen 
ve dirndl aşkından kolayca 
görebilirsiniz! 

Eski Olimpiyat Stadyumunda 
yürüyün, İngiliz Bahçelerinde 
kanalda sörf yapan halkı izleyin, 
BMW Müzesini ziyaret edin 
veya birinci sınıf futbol takımı 
FC Bayern Munich’in Allianz 
Arena’daki futbol maçlarını 
izleyin! Münih’te hem görecek 
hem de yapacak çok fazla şey 
bulunmaktadır. Tercihiniz ne 
olursa olsun, Münih dil öğrenimi 
için mükemmel yerdir.

Tipik A lman a tmosferini  
deneyimleyin
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M
ün

ih

2018
Haz Tem Ağu

17 24 1 8 15 22 29 5 12 19
maks. kalış (hafta) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Almanya’da Almanca Münih 16-21 yaş

Ek Ücretler EUR
Haftalık Yoğun Aktivite Programı +50
Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı a 770 620
Yurt         aaa+ 1015 865

Münih Paket Fiyatlar EUR

Münih’teki okulumuz, hareketli bölge 
Schwabing-West’tedir ve şehir merkezine 
ve Almanya’daki en büyük şehir içi park olan 
İngiliz Bahçelerine yürüyüş mesafesindedir. 

Almanca dil bilgisi ve okuma, yazma, dinleme 
ve konuşma becerilerini, eğlenceli dersler 
aracılığıyla güvenle öğrenin.

Öğrenciler, onları rahat ettirmek, 
Almancalarına yardımcı olmak ve heyecan 
verici kültürü tanıtmak için her şeyi yapacak 
olan özenle seçilmiş ailelerin yanında kalarak 
kültürü tamamen deneyimleme şansına 
sahip olur. 

Evde olmadığınız zamanlar için hazırlanan 
paket öğle yemeği dahil olmak üzere, 
tüm yemekleriniz yanında kalacağınız aile 
tarafından hazırlanacaktır. Aile yanında 
kalırken kendiniz için bir oda seçebilir veya 
yurtta kalırken odanızı diğer öğrencilerle 
paylaşabilirsiniz.

Standart Kurs  
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-B2.

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi. 
Detaylar: sayfa 4. 

Aile Yanı: a  
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Yurt: aaa+ (3-6) 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Şehir turu, yarışma geceleri, yetenek 
şovları, mangal, karaoke, bowling, fut-
bol ve daha birçok şey.

Lütfen varışlarınızı Münih  
Franz Joseph Strauss Havaalanından 
(MUC) 10:00 ve 19:00 arasında ve dönüş-
lerinizi 08:00 ve 17:00 arasında ayarlayınız. 
Münih Ana Tren Garından transferler her 
saat mevcuttur. 

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Gidiş-dönüş havaalanı transferi, standart dil kursu, 
tam pansiyon evde konaklama , aktivite 
programı, geziler ve profesyonel Grup Lideri 
gözetimi dahil

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018): 15 Ağu

Program tarihleri ve sezonlar  

1.390 EUR‘dan başlayarak
2 HAFTA

Vize başvuruları için kabul mektubu: 50 € (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 30 €
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İspanya’da keşfedilecek
çok şey var

Barselona’ya 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi ve 
dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlendiğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

 
 
 
 
 
 
 

 
Tarragona Gezisi
 
veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

 
So

nr
a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini  
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Şehir Turu: Ünlü turistik 
yerleri keşfedin

Els Encants Pazarı: 
500’ün üzerinde ikinci 
el ve antik eşya tezgahı-
nın keyfini çıkarın

Badalona  
plajına gezi: Akdeniz’de 
dalış yapın 

Parc Güell:  
Antoni Gaudi’nin  
değerli sanatına  
hayran kalın

Ak
şa

m

Karşılama Partisi: Arkadaş-
larınızı ve öğretmenlerini-
zi tanıyın

Barbekü: Arkadaşları-
nızla harika bir akşam  
geçirin

Tapas Gecesi:  
Lezzetli İspanyol 
yemeklerinin keyfini 
çıkarın

Camp Nou:  
Simgesel futbol stad-
yumunu ziyaret edin

Barselona 
Güneşi eksik olmayan topraklar.

Barselona gerçekten şaşırtıcıdır! 
Akdeniz kıyısındaki bu canlı met-
ropol şüphesiz Avrupa’nın en bü-
yüleyici şehirlerinden biridir. 

Kendinizi “Plaça Catalunya” çev-
resindeki kalabalıklara kaptırın, 

“Las Ramblas” boyunca bir yürü-
yüşe çıkın ya da limanı keşfedin. 
Tüm dünyadan sanatçılar ve mü-
zisyenler her köşede görülebilir. 

Parc Güell’den Katedral Sagra-
da Familia’ya kadar birçok yerel 
eserde, hiç kimsenin ünlü mimar 
Gaudí kadar etkisi olmamıştır.
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2018
Haz Haz Tem Ağu Ağu Eyl Eyl Eki
10 17* 24* 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 30 7 14 21 28

maks. kalış (hafta) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Ispanya‘da Ispanyolca

Ek Ücretler EUR
Haftalık Yoğun Kurs +50

Haftalık Yoğun Aktivite Programı +60

Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

Sezon A 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa+ 485 425

Barselona  Paket Fiyatlar EURDil okulumuz Barselona’nın merkezinde 
yer alıp Katedrale, Gotik merkeze ve “Las 
Ramblas’’a çok yakın bir mesafededir. Sahile 
sadece kısa bir yürüyüş mesafesinde olan 
okulumuz, kültürel keşif, alışveriş ve başarılı 
bir öğrenme arasındaki mükemmel dengeyi 
sunar. 

Öğrencilerimiz tapas barlarını, sanat 
galerilerini, mağazaları, butikleri, müzik 
dükkanlarını ve daha fazlasını okulumuzdan 
bir kaç adım mesafede bulabilirler. 

Konaklama seçenekleri olarak da çift 
veya üç kişilik odalarda aile yanı veya 
yurtta kalabilirsiniz. Sabah kahvaltısı ve 
akşam yemeği konaklamanızda, paket 
öğlen yemeğiniz ise dersten sonra size 
sunulacaktır. Okulumuzda öğrencilerin 
sosyalleşmelerini sağlayan büyük bir 
salonumuz mevcuttur.

Standart ve Yoğun Kurs 
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-C1.

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi. 
Detaylar: sayfa 4. 

Aile Yanı: aa+ (2-3) 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Yurt: aa+ (2-3) 
 tam pansiyon, paket öğle 
yemeği. 
14-16 yaş arasındaki öğren-
cilerimize yurtta konaklama-
larını tavsiye ediyoruz.

Spor, kumsal aktiviteleri, şehir turları, 
tapas turu, salsa, tekne turları, müzeler, 
sinema, karaoke ve daha fazlası.

Lütfen varışlarınızı ve dönüşlerinizi 
Barcelona (BCN) Havaalanından 09:00 ve 
19:00 saatleri arasında ayarlayınız!

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Sezon B 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa+ 510 450

Sezon C 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa+ 545 485
Yurt         aa+ 690 630

Barselona  14-21 Yaş

Ba
rs

el
on

a

Gidiş-dönüş havaalanı transferi, standart dil 
kursu, tam pansiyon evde konaklama + 
aktivite programı, geziler ve profesyonel Grup 
Lideri gözetimi dahil

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018):  15 Ağu, 12 Ekm, 01 Kas

Program tarihleri ve sezonlar  Konaklamanız süresince sezon değişirse, yeni sezonun ekstra hafta ücreti uygulanır.

910 EUR‘dan başlayarak
2 HAFTA

*sadece aile yanı

Vize başvuruları için kabul mektubu: 50 € (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 30 €
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Okulumuzun mottosu:
etkili  ve eğlenceli

Málaga’ya 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi ve 
dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlendiğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

 
 
 
 
 
 
 

Granada 
Turu 
 
veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

 
So

nr
a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini  
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Picasso Müzesi:
Ünlü ressamın doğum 
yerini ziyaret edin

Plaj Voleybolu Gibralfaro Kalesi:  
Eski Arap kalesini 
ziyaret ederek, şehrin 
manzarasının keyfini 
çıkarın

Málaga Bilgi &  
Fotoğraf Yarışması

Ak
şa

m

Karşılama Partisi: Arkadaş-
larınızı ve öğretmenlerini-
zi tanıyın

Flamenco Dans Kursu: 
Tipik Endülüs dansını 
öğrenin

Film gecesi: İspanyolca 
pratiğinizi sinemada 
yapın

Mangal gecesi: Arka-
daşlarınızla lezzetli bir 
yemeğin keyfini çıkarın

Málaga 
Güneşi eksik olmayan topraklar.

Malaga Akdeniz kıyısında, sıcak ve 
misafirperver Endülüs bölgesinde 
yer almaktadır. Otantik İspanyol 
restoranları ve geleneksel İspanyol 
müziği ile geniş bir yelpazeye sahip 
muhteşem bir şehirdir. 

Malaga ayrıca dünyadaki en önemli 
Picasso galerilerinden olan yeni 
Picasso Sanat Galerisi'ne de ev 
sahipliği yapmaktadır. 

Biraz daha macera arayan 18 yaş 
üzeri öğrenciler için okulumuz 
Granada, Sevilla ve hatta Fas da 
dahil olmak üzere diğer inanılmaz 
yerlere geziler organize etmektedir!
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Vize başvuruları için kabul mektubu: 50 € (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 30 €

2018
Mar Nis Haz Tem Ağu Ağu Eyl Eki

18 25 1 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 30 7 14 21 28
maks. kalış (hafta) 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

M
ál

ag
a

Ek Ücretler EUR
Haftalık Yoğun Kurs +50

Haftalık Yoğun Aktivite Programı +60

Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

Málaga Paket Fiyatlar EUROkulumuz ve köklü öğrenme akademimiz, 
hareketli Pedregalejo kıyı kasabasında yer 
alan, özel olarak uyarlanmış bir Endülüs vil-
lasındadır ve şehir merkezine sadece 2 km, 
sahile ise kısa bir yürüyüş mesafesindedir. 

Sahil kenarında birçok bar, deniz ürünleri res-
toranı ve okulumuzun her Pazartesi hoş gel-
din partilerini düzenlediği küçük bir bar olan 
“La Tortuga” bulunmaktadır. Okulun yanındaki 
otobüs durağından şehir merkezine kolayca 
ulaşabilirsiniz. 

Malaga’da bulunduğunuz süreçte misafirper-
ver ve seçilmiş ailelerimiz veya yurdumuzda 
konaklayabilirsiniz. Yanında kalabileceğiniz 
ailelerin birçoğu okulumuza yürüme mesafe-
sindedir. Yurdumuza toplu taşımayı kullanarak 
20 dakika içerisinde ulaşabilirsiniz.

Standart ve Yoğun Kurs 
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-C1.

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi. 
Detaylar: sayfa 4. 

Aile Yanı: aa 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Yurt: aa+ (2-4) 
 tam pansiyon, paket öğle 
yemeği.

Spor aktiviteleri, barbekü, plaj aktivite-
leri, şehir ve tekne turları, sinema, tapas 
turları, müzeler, karaoke ve daha fazlası.

Lütfen varışlarınızı ve dönüşlerinizi 
Málaga Uluslararası Havaalanından (AGP) 
09:00 ve 21:00 saatleri arasında ayarla-
yınız!

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Sezon C 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 610 495
Yurt         aa+ 670 555

Sezon A 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 550 435
Yurt         aa+ 610 495

Sezon B 1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa 575 460
Yurt         aa+ 635 520

Ispanya‘da Ispanyolca Málaga  14-21 Yaş

Gidiş-dönüş havaalanı transferi, standart dil kursu, 
tam pansiyon evde konaklama , aktivite 
programı, geziler ve profesyonel Grup Lideri 
gözetimi dahil

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018):  30 Mar, 15+20 Ağu, 12 Ekm, 01 Kas

Program tarihleri ve sezonlar  Konaklamanız süresince sezon değişirse, yeni sezonun ekstra hafta ücreti uygulanır.

985 EUR‘dan başlayarak
2 HAFTA
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Floransa’ya 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi ve 
dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlendiğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

 
 
 
 
 
 
 

Siena Gezisi
 
veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

 
So

nr
a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini  
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Uffizi Galerisi:  
Ünlü sanat galerisini  
ziyaret edin

National Gallery:  
İtalya’nın ulusal galeri-
sinde sergilenen ünlü 
tablolara göz atın 

Ak
şa

m

İtalyan Müziği:  
İtalyan müzik yıldızları-
nın şarkılarını söyleyin

Pizza Gecesi:  
Dünyaca ünlü İtalyan 
pizzasını tadın

Floransa 
Her zaman macera.

Toskana’nın başkenti Floransa sizi 
İtalyan kültürü, sanatı ve yemek-
leri ile karşılamaktadır. Ponte Vec-
chio gibi muhteşem tarihi yapılar 
tatil fotoğraflarınızın arka planın-
da çok güzel bir görüntü verecektir. 

Sayısız butik ve dükkanı gezerek 
İtalyan modasını öğrenmenin yanı 
sıra sınıfın dışında İtalyanca’nızı 
pratik yapma imkanı da bulacak-
sınız.

Sizi her gün yeni
bir şey bekliyor
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Vize başvuruları için kabul mektubu: 50 € (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 30 €

Fl
or

an
sa

2018
Haz Tem Ağu
24 1 8 15 22 29 5 12 19

maks. kalış (hafta) 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Gidiş-dönüş havaalanı transferi, standart dil 
kursu, tam pansiyon evde konaklama + 
aktivite programı, geziler ve profesyonel Grup 
Lideri gözetimi dahil

Ek Ücretler EUR
Haftalık Yoğun Aktivite Programı +70
Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

Floransa Paket Fiyatlar EUR

Sprachcaffe dil okulumuz Floransa’nın tari-
hi merkezinde yer alan Piazza della  
Repubblica Meydanı‘na bakan 19. yüzyıl-
dan kalma bir konakta yer almaktadır. Kated-
ral meydanı Duomo kısa bir yürüyüş mesafe-
sindedir. Sprachcaffe Floransa okulumuz iyi 
donanımlıdır. Resital ve konferanslara ayrılmış 
büyük bir salonu, öğrencilerin ders aralarında 
dinlenebileceği, ders çalışabileceği ve sosyal-
leşebileceği büyük ortak alanlara sahiptir.

Floransa’da misafirlerimiz yurt veya aile yanı 
konaklamalarından birinde kalabilirler.

Kahvaltı ve akşam yemeği konaklamaları-
nızda verilmektedir. Öğlen yemeği okulda 
yenmektedir.

Ailelerin birçoğu toplu taşıma ile 30 dakika 
uzaklıkta iken yurdumuz ise okulumuza çok 
yakın bir bölgede yer alır.

1 hafta ekstra 
hafta 

Aile Yanı aa+ 695 630
Yurt         aa+ 870 805

Italya‘da Italyanca Floransa  14-21 Yaş

Standart Kurs  
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-C1.

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi. 
Detaylar: sayfa 4. 

Aile Yanı: aa+ (2-4) 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği veya sıcak öğle 
yemeği

Yurt: aa+ (2-4) 
tam pansiyon, paket öğle 
yemeği veya sıcak öğle 
yemeği

Spor, müzeler, piknik, kumsal aktivi-
teleri, şehir turları, araba yarışları, quiz 
akşamları, sinema,uluslararası öğrenci 
partileri ve daha fazlası.

Lütfen varışlarınızı ve dönüşlerinizi 
Florence (FLR) Havaalanından 9:00 ve 
19:00 saatleri arasında ayarlayınız! 

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

Resmi tatillerde ders yapılmamaktadır (2018):  15 Ağu

Program tarihleri ve sezonlar  

1.325 EUR‘dan başlayarak
2 HAFTA
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Pekin’e 7 Günlük Gezi için Örnek Program
Pazar Pazartesi Salı  Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Sa
ba

h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varış

Dil yerleştirme testi ve 
dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlendiğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

Dersler: konuşma, dil 
bilgisi, okuduğunu ve 
dinlediğini anlama, 
yazılı egzersizler

 
 
 
 
 
 
 

Çin Seddi Gezisi

veya Ayrılış

Öğ
le

de
n 

 
So

nr
a

Oryantasyon Turu:  
Okulu ve tesislerini  
ziyaret edin ve  
bölgede bir tura çıkın 

Tai Chi dersi:  
Geleneksel Çin dövüş 
sanatlarını deneyin

Başkent Müzesi:  
Çin’in eski sanat eserle-
rini keşfedin 

İpek Sokağı Pazarı:  
Pekin’in en büyük 
alışveriş merkezinde 
dolaşın

Ak
şa

m

Gongfu Show: Çin’in en 
iyi performans gösteren 
dövüşçülerinin sundu-
ğu kung fu efsanesinin 
keyfini çıkarın 

Pekin 
Güçlü kontrastlar.

Okulumuzun bulunduğu Yasak Şe-
hir, Pekin‘in kalbinde yer almakta-
dır. Burası günümüzde 13 milyon 
nüfusu ile ülkenin politik ve kültü-
rel odağı olan Pekin’in merkezinde 
yer almaktadır. 

Kent günümüzde büyük bir alış-
veriş, perakende ve ticaret mer-
kezi olup geçmişe ait gizemli at-
mosferini de korumaktadır. 2008 
Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği 
yapmış olan şehir önemli değişik-
liklere uğramıştır.

Uzakdoğu’yu Tanıyın
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Vize başvuruları için kabul mektubu: 150 $ (iadesi yoktur)  *Banka Havale Ücreti: 45 $

Pe
ki

n
Ek Ücretler USD
Reşit Olmayanlar için Refakat Servisi 
(tek yönlü) sadece havayolu şirketi 
istediği takdirde sunulur

150

PekinPaket Fiyatlar USD

Okulumuz Wen Hua Gong’da imparatorluk 
bahçelerinin ve Pekin Sarayı’nın merkezinde 
konumlanmış olup Yasak Şehrin sessizliği 
ile çevrelenmiştir. Tiananmen Meydanı ve 
meşhur alışveriş caddesi Wangfujing oku-
lumuzdan sadece yürüme mesafesindedir. 
Konaklama da aynı bölgede yer almaktadır. 
Odaların tümünde özel banyo mevcuttur. 
Güler yüzlü eğitmenlerimizin yardımıyla Çin 
yazısını okuyup yazabilecek, konuşmanızı ve 
dil bilginizi geliştirebileceksiniz.

Yurdumuz ayrıca restoran, çamaşırhane, TV 
salonu ve bir internet köşesi sunmaktadır. 
Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği konakla-
manızda, sıcak öğlen yemeğiniz ise okulda 
size verilecektir.

Standart Kurs  
Detaylar: sayfa 5. Seviye: A1-C1.

Deneyimli Grup Liderleri gözetimi. 
Detaylar: sayfa 4. 

Yurt: aaaa/aa/a 
tam pansiyon, sıcak öğle 
yemeği

Spor, araba yarışları, piknik, müzeler, 
şehir turları, eğlence parkı, quiz akşam-
ları, uluslararası öğrenci partileri ve 
daha fazlası.

Lütfen Beijing Capital Havaalanına (PEK) 
varışlarınızı 08:00 ve 17:00, dönüşlerinizi 
08:00 ve 15:00 saatleri arasında ayarla-
yınız!

Aktivite sayısı kayıt yapılan haftaya 
göre değişir. 4. sayfaya bakın.

1 hafta ekstra 
hafta 

Yurt aaaa 700 655
Yurt aa 770 725
Yurt a 975 930

Gidiş-dönüş havaalanı transferi, standart dil kursu, 
tam pansiyon yurtta konaklama , 
aktivite programı, geziler ve profesyonel Grup 
Lideri gözetimi dahil

Çin’de Çince 15-21 yaşPekin  

2018
Haz Tem Ağu
24 1 8 15 22 29 5 12

maks. kalış (hafta) 8 7 6 5 4 3 2 1

Program tarihleri ve sezonlar  

1.355 USD‘den başlayarak
2 HAFTA

53



Lise
SC Lise Programının sunacağı 
imkanlar ile okul deneyiminizden 
en iyi şekilde faydalanın.

Kaynaklar: Fotolia, Shutterstock, iStock, gettyimages; Sayfa 46: Tim Wulf

Yetişkinler
Sprachcaffe, her ulustan 
yetişkinlere (18+ yaş), özel bir dil 
seyahati programı sunuyor. 

Grup Ücretleri
İhtiyaçlarınıza ve isteklerinize 
uyarlanabilecek özel seyahat 
grubu paketleri (en az 10 kişi). 

Doğru kararı alın: 
Şimdi SPRACHCAFFE’den bir dil gezisi rezerve edin ve %10’a kadar indirim kazanın!

Sprachcaffe FANtastico Gerçek fanlarımız için özel bir teklif

Sprachcaffe’yle zaten bir yolculuğa çıktınız ve bizimle tekrar yollara düşmek mi istiyorsunuz? 
Bize, bizim için çok önemli olan bir şeyi, güveninizi verdiniz, bunun için sadakatiniz ödüllen-
dirilecektir. FANIMIZ olarak, toplam fiyat üzerinden %5 indirim alacaksınız.

Harika deneyiminizi arkadaşlarınıza birinci elden göstermek ister misiniz?  
Öyleyse bir sonraki sefer yanınıza bir seyahat partneri alın ve bir %5 indirim daha kazanın; 
size sadık bir müşteri olduğunuz için teşekkürümüz!

Sprachcaffe Aile Arkadaşları Paketi
Üç arkadaşınızla veya ailenizden biriyle yolculuğa çıkıyorsanız, 
her katılımcı %5 indirim hakkına sahip olacak.

ŞİMDİ BAŞVURUN VE TASARRUF EDİN!

Ek Teklifler
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Kayıt FormuHükümler ve Koşullar

 KAYIT Formu 
SEYAHAT DETAYLARI
Vize:   Vize başvurusu için okul kabul mektubuna ihtiyacım var

Pasaport No.:

Varış: Transfer: E. H.            Uçuş No.:

Varış tarihi: . .     Varış saati: :

Kalkılan havaalanı:

Varılan havaalanı:

Dönüş: Transfer:  Evet  Hayır         Uçuş No.: 

Dönüş tarihi: . .      Dönüş saati:  :
Kalkılan havaalanı:

Varılan havaalanı:

Sprachcaffe Languages PLUS‘ı nereden duydunuz?

 

HESAPLAMA 
Temel fiyat ,-

+ Yoğun Kurs fiyat farkı ,-
+ Sigorta paketi ,-

+ Vize başvurusu için okul kabul mektubu ,-

= Toplam ,-

Kayıt koşullarını okudum ve kabul ediyorum  Tarih: . .

Velinin İmzası: 

KİŞİSEL DETAYLAR
Soyadı:

Adı:

Cinsiyet: K E    Doğum tarihi:  . . Doğduğu ülke:

Uyruk:
Ülkenizdeki  
Adresiniz: 
Şehir:        Posta Kodu:

Ülke:

Tel.: 

Email:

ACİL DURUM İRTİBATI:
İsim:

Yakınlık durumu:  Tel.: 

Email:

KAYIT DETAYLARI 
Destinasyon:

Seyahat tarihi: . .  ile . .  arasında

Konaklama:              Kon. İstemiyorum 

Alternatif olarak:      Tütün kullanımı? 

. .  ile . .  arasında

Yemek:  Çift kişilik oda:  Tek kişilik oda: 

Özel istekler

Uyarı/alerji/yemek

Kurs:

hafta ders/hafta  Multi-Destinasyon Paketi.  Lise Programı

Ortalama Seviye:   Başlangıç/A1        Temel/A2    Orta/B1

  Orta Üzeri/B2       İleri/C1          Daha İleri/C2

1. Kayıt: Aşağıdaki başvuru formunu doldurun ve taradığınız formu schools@sprachcaffe.com adresine gönderin. Kayıt sırasında toplam tutarın %20’si depozito olarak alınmaktadır. Bu başvuru ile talep edilen servisler ve kayıt koşulları tarafınızca 
onaylanmış olmaktadır. Kayıt formu ve depozito yetkili kişilerin eline ulaştığında gerekli onay, fatura ve talep karşılığında okul kabul mektubu tarafınıza gönderilmektedir. Toplam tutarın kalanı ödendiğinde okul, kurs, konaklama ile ilgili ekstra 
bilgilerin yer aldığı karşılama dosyası ve konaklama bilgileri tarafınıza gönderilmektedir. Toplam tutar kurs başlama tarihinden 4 hafta öncesinde ödenmelidir. 

2. Rezervasyon Değişikliği: Kaydınızla ilgili herhangi bir değişiklik (kurs başlangıç tarihi, konaklama, vs) kurs başlama tarihinden 28 gün öncesine kadar yapıldığı takdirde 45GBP/55EUR/55USD/70CAD veya eşdeğeri (ABD, ACCET ve 
yerel devlet yönetmeliklerine uygun olarak) rezervasyon değişiklik bedeli alınmaktadır. Rezervasyon değişiklik talebiniz tarafımızca ele alınmakta ve gerekli değişikliklerin yapılması hedeflenmektedir, ancak değişikliklerle ilgili bir garanti verile-
memektedir. Rezervasyon değişikliği esnasında oluşabilecek yeni tutar farklarından dolayı değişim bedeli toplamda 45GBP/55EUR/55USD/70CAD’nın üzerine çıkabilir. 

3. Kayıt İptali: Kayıt iptallerinde aşağıdaki bedeller uygulanmaktadır: 

 

İstendiği takdirde iptal sigortasının bedeli toplam tutarın %2’sidir (minimum 45GBP/55EUR/55USD/70CAD). Sigortanın kayıt sırasında yapılması gerekmektedir ve sadece seçilen destinasyona varmadan önce yaşanılan sağlık sorunları sebebi ile 
(sağlık raporu sunulması zorunludur) kurs iptali taleplerinde geçerlidir. Aynı seviyede yeterli öğrencinin bulunmaması durumunda okul ders sayısını azaltarak (standart = 12 ders / yoğun = 18 ders) küçük gruplar oluşturabilir veya bire bir kurslar 
açabilir. Minimum katılımcı sayısı 4 kişidir. Nadir şartlar altında kursun iptal edilmesi durumunda Sprachcaffe Languages Plus ödenen tüm tutarı geri ödemekle yükümlüdür.

4. Vize: Vize başvurularında kullanılmak üzere talep edilen okul kabul mektubu, toplam tutarın %40’ının, iadesi olmayan 65 GBP/50 EUR/ 50 USD/ 65 CAD ve eşdeğerinin (ABD ve Kanada destinasyonlarında bu bedel kayıt ücretine dahildir), 
iadesi olmayan kargo ücretlerinin ödenmesi koşuluyla sağlanmaktadır. Vizenin reddedildiği durumlarda, konsolosluktan vize ret mektubu kurs başlama tarihinden en az 15 gün önce sunulduğu takdirde, iadesi olmayan miktarların dışındaki tüm 
tutar geri ödenmektedir. Kurs başlangıç tarihinden 14 gün öncesine kadar vize sonucu ile ilgili bir bildirimde bulunulmadığı takdirde öğrenci katılımının onaylanması ve bu tarihten sonra yapılacak iptal ve değişikliklerde normal prosedürün 
uygulanması söz konusudur. Vize sonucunun kurs başlama tarihinden 16 gün öncesine kadar açıklanmadığı durumlarda kurs tarihinin ertelenmesi tavsiye edilmektedir. Bu durumda yapılan ilk rezervasyon değişikliğinden herhangi bir ücret 
alınmamaktadır (vize reddi mektubunun sunulması gerekmektedir). 

5. Ödeme Şekilleri: Banka transferi: Gerekli banka hesap bilgileri faturada sunulmaktadır. Ödeme dekontunun bir kopyasının tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Banka masrafları tarafınızca ödenmektedir. Kredi kartı: Bildirmenize 
müteakip gerekli form gönderilecektir. Banka adı, kart numarası, geçerlilik tarihi, imza vb bilgilerin talep edildiği form tarafınıza gönderilecektir. Kredi kartı ile yapılan ödemelere %2 komisyon uygulanmaktadır. 

6. Sigorta: Acente, işletme sahibi ya da okul, kurs öncesinde ve süresince oluşabilecek hiç bir kazadan, hastalıktan, kişisel durum değişikliklerinden, kişisel eşya kayıplarından sorumlu değildir. Bu sebeple bireysel sağlık sigortası yaptırmanız 
tavsiye edilmektedir: (sağlık, kaza, mali sorumluluk ve nakil dahil, günlük kişi başına temel koruma 1 GBP/1,30EUR/1,30USD/1,70 CAD’dan itibaren, ek olarak servis bedeli 10GBP/13EUR/13USD/17CAD). 

7. Taahhüt: Reşit olmayanların velileri, Sprachcaffe Languages Plus veya ailelerin, turlar sırasında çocukları tarafından ihmalkarlık sebebi ile veya bilinçli olarak oluşturulan zararlardan ve problemlerden sorumlu tutmadıklarını kabul ederler. 
Veliler ve onların reşit olmayan çocukları ziyaret edilen ülkenin yasalarını ve o ülkede geçerli olan davranış kurallarını kabul etmektedirler. 

8. Ses ve Görsel Materyal Hakları: Rezervasyon ve kayıt koşullarının kabulü halinde dil kursu programlarında alınabilecek ses kayıtlarının ve fotoğraf / video gibi görsel malzemelerin kullanım hakkı Sprachcaffe Languages PLUS’ a 
verilmektedir. Bu malzemeler tarafımızca hak veya para talep edilmeksizin, izin alınmadan tanıtım amaçlı kullanılabilir. 

9. Feragat: Tüm bilgiler yayınlandığı tarihte geçerli olmakla birlikte, içerik güncellemelerine tabi olabilir. Öğrencilerin kötü davranış veya devamsızlıktan dolayı kaydının kabul edilmemesi veya herhangi bir iade olmadan okuldan uzaklaştırılması 
hakkımızı saklı tutarız. Tüm öğrencilerimiz okul kurallarına uymakla yükümlüdür. Hata ve değişiklik hakları saklıdır.

Dünya çapında Kanada ABD
  16 gün öncesine kadar %10 maks: 200 GBP / 250 EUR / 300 USD Ekstra vize ve  

kurye ücretleri, gerekli ise
%10, maks. CAD 350 Ekstra kurye ücretleri, gerekli ise İadesi olmayan ücretler, maks 160 - 310 USD, okuluna göre.  

(kayıt, yerleştirme ve kurye ücretleri) 
 3-15 gün öncesine %50 maks: 400 GBP / 500 EUR / 600 USD Ekstra vize ve  

kurye ücretleri, gerekli ise
%30, maks. 700 CAD Ekstra kurye ücretleri, gerekli ise İadesi olmayan ücretler maks 160 - 310 USD, okuluna göre.  

(kayıt, yerleştirme ve kurye ücretleri) + 1 hafta konaklama
 2 gün öncesine %90, maks: 800 GBP / 1000 EUR / 1200 USD Ekstra vize ve 

kurye ücretleri, gerekli ise
%30, maks. 1000 CAD

Ekstra kurye ücretleri, gerekli ise

İadesi olmayan ücretler, maks 160 - 310 USD, okuluna göre.  
(kayıt, yerleştirme ve kurye ücretleri) + 2 hafta konaklama

 Kurs tarihinden sonra %100 maks: 1000 GBP / 1200 EUR / 1300 USD ACCET tarafından ABD ve Kanada için belirlenmiş yönetmelikler uygulanmaktadır (+2 hafta konaklama)
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