
 

Hagyományos 

nyelvgyakorló utunk 

2014. Nyarán is: 

 

BARNSTAPLE, 

ANGLIA! 

 

 

KEDVES SZÜLŐK ÉS DIÁKOK! 
 
 
 

Jövő nyáron ismét megszervezünk évek óta sikeres nyelvgyakorló-
országismereti utunkat Angliába, a csodálatos Atlanti partvidékre. 
 
Célunk, hogy diákjaink intenzíven gyakorolják a nyelvet, szórakozva 
tanuljanak, ismerkedjenek az angol civilizációval és életmóddal, 
ismeretségeket kössenek, változatos, szép helyekben gyönyörködjenek, 
és gazdag, tartalmas programmal töltsék a nyarat!  
 
Kiknek ajánljuk? 
Bárkinek, aki az idén legalább nyolcadikos, nem teljesen kezdő (vagy 
ha igen, nagyobb óraszámban tanulja az angolt ), és megérett arra, 
hogy nyisson egy másik kultúra, és a nyelv bátor, önálló használata felé 
– általunk jól ismert, bevált, védett és barátságos kisvárosi közegben, 
igényeinkre szabott színvonalon. 
 
Partnerünk: A SOL (Services for Open Learning) Non-profit 
Alapítvány, akikkel több, mint 15 éve működünk együtt sikeresen, 
250-300 diák legnagyobb megelégedésére. 
 
A korábbi utakról készült képek megtekinthetők az iskola honlapján 
(www.ejg.hu) a KÉPGALÉRIÁBAN! 
 
 
 



 
Helyszín: BARNSTAPLE, NORTH DEVON és környéke 
 
Időpont: 2014. Július 5-17. 
  
Utazás: Busszal – ez nagyobb mozgásteret ad nekünk! 
 
Szállás: Kettesével, kipróbált, kedves családoknál 
 
Tervezett indulás: 5-én este busszal – a Hősök teréről (később 
pontosítjuk) 
 
Program útközben:  

 6-án utazás, Brugge megtekintése, este tranzitszállás 
Franciaországban 

 7-én hajnali átkelés komppal Doverbe, útközben Canterbury és a 
Stonehenge megtekintése, esetleg Salisbury is, késő délután 
érkezés Barnstaple-be a családokhoz. 

 
Program Barnstaple-ben: 

 Hétköznap délelőttönként: 3 X 60 perces kommunikációs 
nyelvgyakorló és – fejlesztő foglalkozások a SOL oktatási non-
profit alapítvány tanáraival, közben izgalmas és szórakoztató 
kiscsoportos feladatok különböző szabadon választott témákban a 
város lakói körében végzett felméréssel, interjúkkal, a végén rövid 
prezentációs összefoglalás 

 Délutánonként változatos szabadidős programok és kirándulások a 
környéken: (városismereti vetélkedő, középkori várak, 
természetvédelmi területek (Exmoor), halászat, kalózkodás, 
történelem, kisvárosok, falvak (Woolacombe,  Ilfracombe, Brixham, 
Torbay/ Dunster Castle, Clovelly), ipari műemlékek (Lynton, 
Lynmouth/Teignmouth), hagyományos úri kastély és parkja 
(Knightshayes), tengerpart  (vizi élőhelyek, fürdés), történelem, 
Artúr-legendák (Tintagel, Cornwall),stb. Mindez az alapítvány diák-
barát idegenvezetőivel. 

 Legalább egy egész napos kirándulás egy történelmi 
nevezetességű városba (Exeter/Plymouth) 

 Vasárnap családi program a vendéglátókkal. 

 Az utolsó nap (13-a) korai indulás Barnstaple-ből.  Egész napos 
városnézés Londonban – ami belefér. Este átkelés a csatornán, és 
irány haza!   

 Érkezés: 17-én a késő esti órákban a Hősök terére 
 



 
 
 
 
 
Tervezett költségek:  

 420£ forintban, részletekben (ha dec. 20-ig a felét befizettük, 
410£!) Én ezt a megoldást támogatnám! 

 +útiköltség: kb.45.000 Ft (létszám- és árfolyamfüggő jelenleg) 

 +tranzitszállás egy éjszakára (max. 20 €) 

 +kb. 25£ nem devoni városnézés  

 +közös költség – gyógyszer, vésztartalék, stb. - 4000 Ft (30 fő 
esetén) 

 +biztosítás (egyénileg kötelezően kötendő) 

 +zsebpénz (mosdók útközben, étkezés hazafelé az utolsó napon, 
apróságok) 

 
A hely és a választott időpont nagyon népszerű, több iskola fut 
versenyt érte, ezért fontos, hogy minél előbb le tudjuk a létszámot 
kötni.  
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER-OKTÓBER  
FOLYAMÁN 25.000FT ELŐLEGGEL! 
 
A résztvevők maximális száma: 42 diák 
 
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás HEGEDŰS ILONA tanárnőnél  

 az angol nyelvi tanáriban (félemelet 56), 

 ill. a következő email-címen: hegedus.ilona.beata@gmail.com 
 
 
 

Szeretettel várunk! 
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