
Tisztelt Szülő! Kedves Tanítványunk! 
 

Ebben a tanévben is szervezünk nyelvi tanulmányutat Anglia délnyugati tartományába, 

Devonba. Itt működik a SOL alapítvány, mely közép- és kelet-európai diákok számára 

szervez angol nyelvi foglalkozásokat, illetve kirándulásokat.  

(www.sol.org.uk, https://www.youtube.com/watch?v=APWtLPjPPDw) 
Ebben a tanévben az utat 2020.március 8 - 15-ig tervezzük Barnstaple-be. A tanulmányút 

magában foglalja a tanórákat (5 nap) valamint a kirándulásokat a környékbeli 

településekre, illetve a tengerpartra is. Emellett megnézzük London főbb nevezetességeit és 
az odaúton megtekintjük Stonehenge misztikus köveit.  

 

A devoni tartózkodás során a tanulók ellátásáról fogadócsaládok gondoskodnak, akiket 
nagy odafigyeléssel választanak ki. Szükség esetén gluténmentes és diabetikus étrendet is 

tudnak biztosítani.  

 
A barnstaple-i tanfolyam ára nagyban függ a jelentkezők létszámától. Egy 30 fős csoport ha 

repülővel megy, akkor ez a tavalyi árral számolva 455£. Ebben az esetben fele költséget 

még ebben az évben be kell fizetnünk (december közepéig) és ez az ár magába foglalja az 

autóbuszt, amit a SOL biztosít a számunkra Londontól Londonig. A költség viszont nem 
fedezi a repülőjegy, a budapesti reptéri transzfert és az utasbiztosítás árát.  

A tavalyi év során a tanulmányi kirándulás repülővel közel 220.000 forintba került. Ezt 

a szülők részletekben fizették be átutalással, vagy a tanulók személyesen Bandel 
Zsanettnál.  
 

A tanulmányút fontos tapasztalattal bővíti diákjaink kulturális és társadalmi ismereteit, 

megerősíti nyelvtudásukat, segíti a nyelvhasználatot. 

Kérjük, mérlegeljék, mennyiben tud egy ilyen élményt nyújtó tanulmányút gyermekük 

jövőképéhez, nyelvi és kulturális ismereteinek bővítéséhez hozzájárulni, és jelezzenek 
vissza, amennyiben ezt szívesen támogatnák anyagilag. 
 

A visszajelzéseket szeptember 15-ig kérjük, hogy a létszám ismeretében el tudjuk 

kezdeni a szervezést. 

Bővebb információért forduljanak hozzám bizalommal. 

Köszönettel: 
Futár Rajmundné 

szervező tanár 

email: futterka53@gmail.com 

tel: 20/7700277 

 

Alulírott, ….................................................................................... támogatom gyermekem, 

………………………………..,   …………. osztályos tanuló angliai tanulmányúton történő 
részvételét. 

Bonyhád, 2019. szeptember _______.                         
 

…………………………………………. 

aláírás 

 
 

 

 
 

http://www.sol.org.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=APWtLPjPPDw


 GYERE VELÜNK ANGLIÁBA!   
 

Gyere és ismerd meg az igazi Angliát! Tanulj nyelvet és szerezz barátokat, és életre szóló élményeket! 

 

Járd végig egy nagyváros legismertebb látványosságait! 

 

Fejtsd meg Stonehenge köveinek misztériumát! 
 

Tanulj játékosan anyanyelvi tanároktól Barnstaple kisvárosában a SOL nyelviskolájában! 

 
Kirándulj velünk gyönyörű tengerpartokra, gyűjts kagylót és áztass lábat! 

 

Zongorázz egy urasági kastélyban, sétálj végig egy igazi angol kerten! 

 

Gyere velünk és ismerd meg Artúr király legendáját!  

 

   
 

  
 

  
Angoltanárodtól további információkat is kaphatsz az úttal kapcsolatosan. Érdeklődj nála!   


