
TÁJÉKOZTATÓ A 2019-ES NYÁRI RÖVID 

KIUTAZÁSI PROGRAMOK RÉSZVÉTELI DÍJAIRÓL 

A Kiutazási Tájékoztató a Részvételi Megállapodás mellékletét képezi. 

Az AFS Magyarország nyári programokért felelős munkatársa: 

Rosta Diána E-mail: diana.rosta@afs.org Telefon: (1) 212 1821 
 

Nyári rövid programjaink (2019. június – szeptember) 

  

Ország Életkori és egyéb feltételek, időtartama Programár 

AMERIKAI EGYESÜLT 

ÁLLAMOK 

Washington D.C. 

Születési időpont: 2001.07.07. – 2005.07.14. 

Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. július 7 – augusztus 4. 

Leírás: Heti 15-18 óra angoltanítás délelőtt. Délután kirándulások, sport és 

kulturális foglalkozások, melyek segítenek a diákoknak felfedezni az Egyesült 

Államok történelmét. Jókedv és kalandok egy nemzetközi csapatban. Szállás 

kollégiumban (dorm) teljes ellátással. 

1 610 000 Ft 

AMERIKAI EGYESÜLT 

ÁLLAMOK 

San Diego 

Születési időpont: 2001.07.14. – 2004.07.14. 

Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. július 14 – augusztus 10. 

Leírás: Heti 15-18 óra angoltanítás délelőtt. Délután kirándulások, sport és 

kulturális foglalkozások, melyek segítenek a diákoknak felfedezni az Egyesült 

Államok történelmét. Jókedv és kalandok egy nemzetközi csapatban. Szállás 

kollégiumban (dorm) teljes ellátással. 

1 780 000 Ft 

AUSZTRÁLIA 

Születési időpont: 2002.10.13. – 2004.10.13. 

Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. július 13 – szeptember 07. 

Leírás: Tapasztald meg 8 hét alatt, milyen az ausztrál életstílus egy helyi iskolában, 

helyi fogadó családnál! 8 hetes intenzív program egy helyi iskolában, ahol a diákok 

tapasztalatokat szerezhetnek az ausztrál életstílusról, fejleszthetik angol 

nyelvtudásukat, valamint kihasználhatják fogadó iskolájuk által nyújtott társasági 

és akadémiai lehetőségeket. 

1 190 000 Ft 

DÁNIA 

Születési időpont: 2001.06.30. – 2005.06.30. 

Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. június 30 – július 27. 

Leírás: A tábor helyszíne Észak - Jütland, a Ranum Efterskole College. A 

résztvevők a délelőtt folyamán intenzív angol nyelv, dán nyelv illetve 

tudományok órákon vesznek részt. Ezen felül izgalmas szabadtéri programok, 

interkulturális tanulás foglalkozások, sportprogramok, kirándulások töltik ki 

idejüket. Jókedv és kalandok egy nemzetközi csapatban. Szállás és teljes ellátás. 

970 000 Ft 

DÁNIA 

Születési időpont: 2001.08.05. – 2004.08.05. 

Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. augusztus 5 – szeptember 1. 

Leírás: A tábor helyszíne Észak - Jütland, a Ranum Efterskole College. A 

résztvevők a délelőtt folyamán intenzív angol nyelv, dán nyelv illetve 

tudományok órákon vesznek részt. Ezen felül izgalmas szabadtéri programok, 

interkulturális tanulás foglalkozások, sportprogramok, kirándulások töltik ki 

idejüket. Jókedv és kalandok egy nemzetközi csapatban. Szállás és teljes ellátás. 

970 000 Ft 

DÉL-AFRIKAI 

KÖZTÁRSASÁG 

Születési időpont: 2002.01.11. – 2004.07.11. 

Nyelvi készségek: Erős alapfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. július 11 – szeptember 06. 

Leírás: Tél Dél-Afrikában! A 2 hónapos program alatt a diákok megtapasztalhatják 

a dél-afrikai multikulturalitást, a vallási és nyelvi sokszínűséget. A diákok 

önkéntes fogadó családoknál laknak majd, és lakóhelyükhöz tartozó iskolában 

tanulhatnak az ott töltött 8 hét alatt. 

820 000 Ft 



  

Ország Életkori és egyéb feltételek, időtartama Programár 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

Sutton Valence (1) 

Születési időpont: 2003.07. 13. – 2006.07.14. 

Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. július 15 – 27. 

Leírás: 4 óra angoltanítás naponta, 5 interkulturális tanulás foglalkozás, egy 

londoni és egy másik városban városnézés.  Jókedv és izgalmak egy nemzetközi 

csapatban. Számos szabadtéri program. Szállás és teljes ellátás. 

640 000 Ft 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

Sutton Valence (2) 

Születési időpont: 2003.07. 28. – 2006.07.29. 

Nyelvi készségek: Erős alapfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. július 29 – augusztus 10. 

Leírás: 4 óra angoltanítás naponta, 5 interkulturális tanulás foglalkozás, egy 

londoni és egy másik városban városnézés.  Jókedv és izgalmak egy nemzetközi 

csapatban. Számos szabadtéri program. Szállás és teljes ellátás. 

640 000 Ft 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

Shaftesbury (Dorset) – 

dráma 

Gold Hill on Stage 

Születési időpont: 1998.07. 15. – 2003.07.15. 

Nyelvi készségek: Középfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. július 15 – 27. 

Leírás: Nyelvtanulás elősegítése a dráma, a zene és a tánc által. A színdarabot, 

melyet később a helyiek számára előadnak a diákok professzionális színészek, 

táncosok, zenészek és rendezők tanítják be. Intenzív drámai és zenei workshop-

ok. Jókedv és izgalmak egy nemzetközi csapatban. Számos szabadtéri program. 

Szállás és teljes ellátás. 

650 000 Ft 

FÜLÖP-SZIGETEK 

(angol nyelvi program) 

Születési időpont: 2001.07.26-2005.07.26. 

Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. július 26. – augusztus 08. 

Leírás: Angol tanulás egy szórakoztató, magával ragadó és gazdagító kulturális 

környezetben!  Az intenzív angoltudás fejlesztése mellett (össz. 30 óra) a diákok 

mezőgazdasági ismereteket is szerezhetnek, esti szókincsbővítő játékokon 

vehetnek részt illetve megnézhetik az ország kulturális örökségeit egy túra 

keretein belül. Elhelyezés diákszállóban/kollégiumban történik, hétvégén 2 nap 

fogadó családnál. 

940 000 Ft 

FÜLÖP-SZIGETEK 

(iskolai program) 

Születési időpont: 2002.02.26-2005.02.26. 

Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. július 26. – szeptember 10. 

Leírás: Válj aktív világpolgárrá, kezd itt a Fülöp-szigeteken! A fülöp-szigeteki 

tanulmányi rendszer keretein belül a program számos területen kínál a későbbi 

tanulmányokhoz hasznos tantárgyakat pl. társadalmi tanulmányok, 

kommunikációs készségeket elősegítő tantárgyak, tudomány és technológia 

területei stb. A program angol nyelvű, a diákokat fogadó családok szállásolják el. 

1 110 000 Ft 

INDIA 

Születési időpont: 2001.07.12-2004.07.12. 

Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. július 12. – augusztus 09. 

Leírás: Fedezd fel India sokszínűségét és jógázz az évszázados hagyományok 

alapján! Angol nyelvoktatás, tánctanulás, jóga, konyhaművészet és kirándulás a 

Taj Mahalhoz. A diákok indiai fogadócsaládoknál laknak a program során. Jókedv 

és izgalmak egy nemzetközi csapatban. Szállás és teljes ellátás. A program nyelve 

az angol 

650 000 Ft 



  

Ország Életkori és egyéb feltételek, időtartama Programár 

ÍRORSZÁG 

Születési időpont: 2001.08.14-2006.07.14. 

Nyelvi készségek: Középfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. július 14 – 28. 

Leírás: Ismerkedj a STEM területtel Dublin elismert egyetemén a Trinity College-

ban (Walton Club).  Nyelvtanulás, STEM foglalkozások, kulturális és szabadtéri 

programok városnézéssel és kirándulásokkal színesítve. Jókedv és izgalmak egy 

nemzetközi csapatban. Szállás és teljes ellátás. A program nyelve az angol. 

950 000 Ft 

JAPÁN 

Születési időpont: 2001.06.26-2004.06.26. 

Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. június 26. – július 28. 

Leírás: A diákokat Tokióban, Nagoyában, Osakában, Fukuokában és Sapporóban 

vagy e városok közelében helyezik el. A program tartalmazza a japán 

nyelvórákat magán nyelviskolákban vagy középiskolában hétfőtől péntekig. 

1 150 000 Ft 

KANADA 

(angol nyelvi program) 

Születési időpont: 2001.07.13-2004.07.13. 

Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. július 13. – augusztus 10. 

Leírás: A program lehetőséget nyújt a résztvevők számára, hogy fejlesszék angol 

nyelvtudásukat miközben egy felpezsdítő kulturális élményben lehet részük! 60 

óra angoltanulás. A nyelvórák délelőtt, délután pedig kulturális és sport 

programok, kirándulások vannak. A diákok fogadócsaládoknál kerülnek 

elhelyezésre, akik a szállást és ellátást biztosítják. 

          1 390 000 Ft 

KANADA 

(francia nyelvi program) 

Születési időpont: 2001.06.29-2004.06.30. 

Nyelvi készségek: Alapfokú francia nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. június 29. vagy 30. – július 27. 

Leírás: A program lehetőséget nyújt a résztvevők számára, hogy fejlesszék 

francia nyelvtudásukat miközben egy felpezsdítő kulturális élményben lehet 

részük! A program helyszíne Montreal. 80 óra francia tanulás. A nyelvórák 

délelőtt vannak, délután pedig kulturális és sport programok, kirándulások 

vannak. A diákok fogadócsaládoknál kerülnek elhelyezésre, akik a szállást és 

ellátást biztosítják. Jókedv és kalandok egy nemzetközi csapatban. 

1 390 000 Ft 

KÍNA 

Születési időpont: 2001.07.12-2004.07.12. 

Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. július 12. – augusztus 09. 

Leírás: Egy falat a kínai kultúrából. A program első sorban a kínai kultúra 

megismerését segíti elő azáltal, hogy a fogadó család mindennapjaiba enged 

betekintést. A diákok szert tehetnek alap szintű, "túléléshez szükséges" kínai 

nyelvtudásra, továbbá részt vehetnek kulturális programokon, kirándulásokon 

és csapat építésen. Program nyelve angol (és kínai).   

890 000 Ft 

NÉMETORSZÁG 

(STEM tábor) 

Születési időpont: 2001.08.27-2005.07.27. 

Nyelvi készségek: Középfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. július 27 – augusztus 11. 

Leírás: Egy nemzetközi felfedező program a tudomány, technológia, mérnöki 

tudományok és matematika területén 14 és 17 év közötti középiskolás diákok 

számára Bielefeldben! Érdekes és magas színvonalú foglalkozások és 

kirándulások STEM témakörben. Berlini és egy másik városban városnézés, 

interkulturális tanulás, jókedv és izgalmak egy nemzetközi csapatban. Szállás és 

teljes ellátás. A program nyelve angol. 

490 000 Ft 



  

Ország Életkori és egyéb feltételek, időtartama Programár 

NÉMETORSZÁG 

(Green Summer Session) 

Születési időpont: 2001.08.27-2005.07.27. 

Nyelvi készségek: Középfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. július 27 – augusztus 11. 

Leírás: Izgalmas foglalkozások és kirándulások a fenntartható fejlődés és 

erőforrások védelme témakörökben, Bréma városában.  A diákok 

megtapasztalhatják a globális felmelegedés hatásait a "Klimahaus" múzeum 

meglátogatása keretében. A résztvevők többet megtudhatnak az alábbi 

témákról: fenntartható energiák, bioélelmiszerek. Csoportos szállás és teljes 

ellátás. A program nyelve angol. 

490 000 Ft 

OLASZORSZÁG 

(Nyelv, kultúra és 

vendéglátás) 

Születési időpont: 2001.06.23-2004.03.23. 

Nyelvi készségek: Középfokú angol és/vagy olasz nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. június 23 – július 28. 

Leírás: Nyelv, kultúra és vendéglátás: 5 hét nyár Olaszországban. 1 hét nyelvi és 

kulturális tábor Toszkánában és 3 hét olasz fogadócsaládoknál. A programot 3 

napos római városnézés zárja. 

750 000 Ft 

OLASZORSZÁG 

(Nyelvtanulás 

Toszkánában) 

Születési időpont: 2001.11.04-2004.05.04. 

Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. augusztus 04. – augusztus 31. 

Leírás: Nyelvtanulás Olaszországban! A tábor helyszíne Siena, az Università per 

Stranieri di Siena egyetem.  A program tartalma: heti 20 óra olasztanítás 

(szintfelmérő alapján), interkulturális tanulás, foglalkozások, számos szabadtéri 

illetve sport program, kirándulás a közeli városokba (Firenze, Pisa, Lucca). 

Részvétel a Palio di Siena lóversenyen. A programot római városnézés zárja.  

Szállás és teljes ellátás. Program nyelve olasz. 

810 000 Ft 

SPANYOLORSZÁG 

Születési időpont: 2001.07.30-2005.06.30. 

Nyelvi készségek: Alapfokú spanyol és/vagy angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. június 30 – július 28. 

Leírás: A tábor helyszíne Malaga, a San Estanislao de Kostka bentlakásos iskola. 

A program tartalma: heti 20 óra spanyoltanítás 3 szinten, interkulturális tanulás 

foglalkozások, számos szabadtéri illetve sport program, múzeumlátogatás (pl.: 

Picasso múzeum), kirándulás Sevillába, Granadába és/vagy Cordobába.  Jókedv 

és izgalmak egy nemzetközi csapatban. Szállás és teljes ellátás. Program nyelve 

spanyol. 

970 000 Ft 

TÖRÖKORSZÁG 

Születési időpont: 2001.04.22-2004.06.22. 

Nyelvi készségek: Alapfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. június 22 – augusztus 6. 

Leírás: A résztvevőknek lehetőségük lesz megtapasztalni a török családi életet, 

legtöbb idejüket a családok nyaralóiban fogják eltölteni. 

510 000 Ft 

ÚJ-ZÉLAND 

Születési időpont: 2002.01.19-2004.04.19. 

Nyelvi készségek: Erős alapfokú angol nyelvtudás 

Program időtartama: 2019. július 19 – szeptember 08. 

Leírás: Középiskolai program, melynek során júliusi érkezéssel a diákok az új-

zélandi tanév második félévét kezdhetik meg. Számos olyan tantárgyat, és tudás 

sajátíthatnak el, melyet korábban másképp tanulhattak csak. Fogadócsaládoknál 

laknak a diákok és egy helyi középiskolában tanulnak. A  program angol nyelvű. 

1 290 000 Ft 



VÁRHATÓ VÍZUM ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK 
 

A feltüntetett költségek a következőkre terjednek ki: vízumdíj, tartózkodási engedély díj, fordítási költségek, közjegyzői 
díjak, apostille hitelesítési díjak, anyakönyvi kivonat és erkölcsi bizonyítvány kikérésének díja, orvosi vizsgálatok költsége, 
iskolai beíratás költsége, nyelvtanulási díjak, reptéri díjak stb. 

A feltüntetett összegek az ügyintézés érdekében fizetett utazási, postai, nyomtatási, útlevél és személyi igazolvány 
kiállítási költségeket nem tartalmazzák. 

Az árak megközelítő értékűek, melyek kizárólag az érdeklődő tájékoztatásául szolgálnak. 

 
 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az egyes országok jogszabályváltozásai és a nagykövetségek által 
támasztott speciális követelmények miatti késedelmekért vagy elutasított vízumkérelemért 
felelősséget vállalni nem tudunk! 

 
 

JELENTKEZÉS MENETE 

1. A jelentkezés első lépése a www.afs.hu/jelentkezes oldalon található űrlap kitöltése és elküldése. 

2. A http://www.afs.hu/jelentkezes weboldalon keresztül történő regisztráció után e-mailben küldünk 

értesítést a további teendőkről. 

3. Online jelentkezési lap kitöltése, melyhez a weboldalon történő regisztrációt követően biztosítunk 

hozzáférést. 

Bővebb információért forduljon bizalommal az AFS Magyarország munkatársaihoz és a helyi körzetek 

vezetőihez. 

  

 Engedély/Vízum Várható költségek 

Amerikai Egyesült 
Államok 

Vízum ESTA vízum (14 USD) 

Ausztrália Vízum Tanuló vízum (575 AUD) 

Dél-afrikai 
Köztársaság 

Vízum 
Turista vízum.  

Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR 

Fülöp-szigetek Vízum 30 napon túli tartózkodás esetén szükséges vízum, ami 210 USD. 

India Vízum Turista vízum (100 USD) 

Japán Vízum Az iskolai egyenruha max. 50.000 yen. 

Kanada Vízum 
eTA (7 CAD) 

Szülői beleegyező nyilatkozat hitelesítése kb. 20 EUR 

Kína Vízum F vízum (19.000 HUF) 

http://www.afs.hu/jelentkezes
http://www.afs.hu/jelentkezes
https://www.afs.hu/korzetek/
https://www.afs.hu/korzetek/


A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA 

 A nemzetközi oda-vissza utazás költségeit Budapesttől a fogadó családig/szállásig 
 A nemzetközi utazással kapcsolatos ügyintézést 
 A program előkészítéséhez szükséges nemzetközi adminisztráció költségeit 
 A betegség- és balesetbiztosítást (kivéve már korábban fennálló betegséget, fog- és szemészeti kezelést) 
 A fogadó országban garanciavállalás a diákért a bevándorlási hivatal felé 
 Lakhatást és teljes ellátást a fogadó családban/szálláson 
 Iskolai program esetén középiskolai oktatást a fogadó országban az ottani AFS által kiválasztott 

iskolában 
 A diákokkal és a szülőkkel a program ideje alatti állandó kapcsolattartást, folyamatos segítségnyújtást, 

24 órás készenlétet vészhelyzet esetére és tanácsadást a fogadó ország AFS irodáján és önkéntes 
hálózatán keresztül 

 Segítségnyújtást a vízum ügyintézéshez 

A részvételi díj nem tartalmazza a zsebpénzt, a vízumköltséget, és a vízum kiadásához esetlegesen szükséges 
orvosi vizsgálatok költségeit, illetve az egyes országok által kért további dokumentumok költségét. Ezekről 
előzetes tájékoztatást jelen Kiutazási tájékoztatónkban a Várható vízum és egyéb költségek alatt találnak 
országonként.  
 

 

A RÉSZVÉTELI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE 

A részvételi díj egy összegben fizetendő. Részletfizetési lehetőség egyéni elbírálás alapján. 

 
SZÁMLASZÁMUNK: 

MKB Rt. 
10300002-20387442-00003285 

A pontos dátumokról és összegekről az Alapítvány az esedékesség beálltakor írásban küld értesítést. 

Az AFS fenntartja a jogot a részvételi díjak és az indulási időpont módosítására. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyári programokat tartalmazó jelen kiutazási tájékoztató frissítve: 2019.02.01. 


