YURTDIŞINDA

YAZ OKULU

EMBASSY SUMMER SCHOOLS
İngiltere, Brighton

Royal Holloway University of London

Londra şehir merkezine 1 saat mesafede yer alan Royal Holloway University of London'ın
Kingswood kampüsünde İngilizce öğrenecek, çeşitli aktivitelere katılacak ve kampüsün müthiş
doğasının ve tarihinin tadını çıkartacaksınız.

Eğitim

l Uzman öğretmenler tarafından haftada 20
ders İngilizce eğitim.
l Her ders 45 dk. sürmektedir.
l Sınıﬂarda en fazla 15 öğrenci
bulunmaktadır.
l Çeşitli milletlerden gelen öğrenciler ile
karma sınıﬂar oluşturulmaktadır.
l Programın ilk günü seviye belirleme sınavı
yapılacaktır.
l İletişim becerilerini geliştirmeye yönelik bir
program sunulur.
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Konaklama

l Tek kişilik özel banyolu odalarda
konaklama imkanı.
l Öğrencilerin kullanımı için TV ve bilgisayar
bulunan aktivite odası mevcuttur.
l Her oda da çalışma masası ve dolap
bulunmaktadır.
l Haftada bir oda temizliği ve çarşaf değişimi
yapılır.
l Kampüs içi kafeterya imkanı ve
çamaşırhane mevcuttur.
l Ücretsiz Wi-Fi
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Gezi Aktiviteleri

Yeme – İçme

l Program dahilinde haftanın her günü 3 öğün
yemek dahildir.
l Kampüs içerisinde ki yemekhanede servis
edilmektedir.
l Vejeteryan ve domuz eti içermeyen ürün
seçenekleri mevcuttur.

Aktiviteler

Hafta içi her gün derslerden önce veya sonra
öğrencilerin İngilizce seviyelerini ve iletişim
becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler
düzenlenmektedir. Bu aktivitelerden bazıları ;
l Spor (mini olimpiyatlar, masa tenisi,
voleybol, basketbol, vb..)
l Gündüz aktiviteleri (İngilizce oyunlar, drama
workshopları, vb..)
l Akşam aktiviteleri (karaoke, sinema gecesi,
yetenek showları, vb..)

Henley Upon Thames, Royal Windsor ve Kew
Gardens gibi ilgi çekici yerlere yarım gün
geziler.
Hafta ortası 1 tam gün Londra şehir gezisi.
Müzeler, sergiler ve şehrin en can alıcı noktaları
gözetmenler eşliğinde gezdirilir.
C u m a r te s i g ü n l e r i Ox fo r d , C a m b r i d g e ,
Brighton şehirlerine geziler düzenlenmektedir.

Uçuşlar

Uçuşlarımız İstanbul Havalimanı veya Sabiha
Gökçen Havalimanından direkt uçuş şeklinde
yapılmaktadır. ELT Yurtdışı Eğitim'in yetkili
temsilcisi ile birlikte öğrenciler pasaport
kontrol noktasında toplanırlar ve ilgili işlemler
yapılır.

İngiltere'ye varış

Londra'ya iniş yapıldıktan sonra yetkili arkadaşımız eşliğinde öğrenciler pasaport kontrol
noktasından geçerler ve valiz teslim noktasına giderler. Burada tüm öğrencilerimizin ailelerine
iniş yapıldığına dair bilgi verilir.

Hava alanının kapısında okul yetkilisi ile buluşulur ve Royal Holloway – Kingswood kampüsüne
transfer sağlanır. İlgili işlemler yapıldıktan sonra öğrenciler odalarına yerleşir.

Yaş Aralığı Kişi Sayısı

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER
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YAŞ kİŞİ

l Haftada 20 ders Genel İngilizce Eğitimi
l Tek kişilik oda özel banyolu konaklama
l İstanbul – Londra gidiş dönüş uçak bileti
l Birleşik Krallık Vize Ücreti
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l Sağlık Sigortası
l Hava alanı karşılama (Çift Yön)

HAFTA

l Aktiviteler
l Geziler (Opsiyonel olanlar hariç)

3

l Haftanın her günü 3 öğün yemek
l SIM Kart

HAFTA

l Ders Materyalleri
l Katılım Sertiﬁkası
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