
 

ALMANYA BİREYSEL YAZ OKULLARI 

Alpadia Language Schools by Kaplan International 

Berlin  (Berlin Werbellinsee)                                                                            
https://www.alpadia.com/de/deutschland/berlin-werbellinsee-sommercamp                                                                               
                                                                                   

  Berlin Almanya’nın en büyük şehri ve 
başkentidir. Berlin ayrıca eyalettir ve nüfusu 3.75 
milyondur. Werbellinsee, Berlin'in 
kuzeydoğusunda, Barnim'in Brandenburg 
semtinde, UNESCO biyosfer rezervi olan 
Schorfheide Ulusal Parkı'nda yer almaktadır. 
Berlin'in doğaseverler arasında popüler olan bu 
tatil beldesi, dinlenmek, yeni spor ve aktiviteleri 
denemek için harika bir yerdir. Hoş iklimi, berrak 

suları, yemyeşil ormanı ve temiz havası onu keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir alan haline 
getiriyor.   
 
YAŞ GRUBU: 10-17  
  
YAZ OKULUNUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER: 02.07-08.07 / 09.07-15.07 / 16.07-22.07 / 23.07-
29.07 / 30.07-05.08 / 06.08-12.08.2023   
  
EĞİTİM   
  
Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar dersler verilir.  
Haftalık 20 ders standart ve 25 ders yoğun Almanca ve İngilizce ders verilir. Ders saati 45 
dakikadır. Sınıflar maksimum 15 kişiden oluşur.  
 
PAKET ÜCRETİ:  
 
20 ders/haftalık                                       25 ders/haftalık  
1 Haftalık ücret 915 €.                             1 haftalık ücret 975 €  
2 Haftalık ücret 1760  €.                          2 haftalık ücret 1890 €  
3 Haftalık ücret 2640€.                            3 haftalık ücret 2835 €  
4 Haftalık ücret  3520€.                           4 haftalık ücret 3780  €  
 

PAKETE DÂHİL OLANLAR;  

• 20 ve ya 25 Almanca dersi/haftalık  
• Sınıf başına maksimum 15 kişi  
• Konaklama   
• Yemekler  



 

• Geziler  
• Aktiviteler  
• Kurs materyalleri  
• 24 saat gözetim  
• Öğrenci kimlik kartı  
• Seviye belirleme sınavı  
• Harçlık servisi  
• Katılım onayı  

 
KAMP TESİSLERİ  

Kapalı spor merkezi, tenis kortu, yüzme tesisleri, spor alanı, öğrenci salonu, kablosuz internet 
erişimi, açık alan.  

KONAKLAMA  
Modern rezidans, dersliklerden ve yemek odasından sadece birkaç adım uzaklıktadır. Üç 
yataklı odalarda yaşıyor ve lavabolu, duşlu ve tuvaletli banyoyu oda arkadaşlarınızla 
paylaşıyorsunuz. Açık hava sporları ve  
Eğlence tesisleri ve ortak salon alanı sizi diğer öğrencilerle vakit geçirme imkanı 
sunuyor. 

  

  
SOSYAL VE SPORTİF AKTİVİTELER  
  

• Voleybol, 
• Ormanda bisiklete binmek, 
• Masa tenisi, 
• Karaoke, 
• Sinema, 
• Berlin’de alışveriş yerel kasabalara turistik yerlere geziler ve daha fazlası .  

  
BERLİN WERBELLİNSEE KAMP PROGRAMI;  
07:00-08:00 sabah kahvaltısı  
08:30-12:30 Pazartesi ve Cuma dersler haftasonu serbest zaman ve geziler  
12:30-13:00 öğle yemeği   
14:00-18:00 aktiviteler ve geziler  
18:30-19:30 akşam yemeği  
20:30-22:00 akşam programı  
22:30 odalara geçiş  
  
EK ÜCRETLER   
Başvuru Ücreti: 85 € 
Havaalanı Karşılaması 

10.00-16.00 saatleri arasında: 145 € 
8.00-10.00 veya 16.00-19.00 arasında: 195€  
Saat 19.00’dan sonraki varışlarda: 240 € 



 

 
Seyahat sağlık sigortası: 25-30 € 
DİĞER MALİYETLER  
  
Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti      : 300-500 €   
Tavsiye edilen haftalık cep harçlığı    : 100 -200 €/ Haftalık  
Vize başvuru ücreti         : 80 € ve 610 Tl hizmet bedeli 
 
Alpadia Language Schools by Kaplan International 
Frankfurt (Frankfurt Lahntal) 

https://www.alpadia.com/en/germany/frankfurt-camp 

Frankfurt am Main (anlamı: Main üzerindeki 
Frankfurt), Main nehri kıyısında kurulmuş olan, 
730.000'den fazla nüfusuyla Hessen eyaletinin 
en büyük, Berlin, Hamburg, Münih ve Köln'den 
sonra Almanya'nın beşinci büyük şehridir. Çok 
sayıda kalesi, etkileyici kiliseleri, katedralleri ve 
Kelt ve Roma döneminden kalma mirasları ile 
Lahntall, kültürel ve tarihi açıdan ilgi çekici bir 

yerdir. Ormanlarla kaplı dağlar ve nehirler, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam 
sağlarken, birçok cazibe merkezi ile Frankfurt sadece bir saat uzaklıktadır. Yaz dil okulu, 
Frankfurt'a 120 km uzaklıktaki Lahn Vadisi'nin üst kısmındaki küçük bir ortaçağ kasabasında 
yer almaktadır.  

YAŞ GRUBU: 10-17 

YAZ OKULUNUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER: 

25.06-01.07 / 02.07-08.07 / 09.07-15.07 / 16.07-22.07 / 23.07-29.07 / 30.07-05.08 / 06.08-
12.08.2023 

EĞİTİM 

• Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar dersler verilir. 
• Haftalık 20 ders standart ve 25 ders yoğun Almanca ve İngilizce ders verilir. 
• Ders saati 45 dakikadır.  
• Sınıflar maksimum 15 kişiden oluşur. 

 

PAKET ÜCRETİ 

20 ders/haftalık                          25 ders/haftalık 

1 Haftalık ücret 910 €                    1 haftalık ücret 975 € 

2 Haftalık ücret 1710 €           2 haftalık ücret 1840 € 

https://www.alpadia.com/en/germany/frankfurt-camp


 

3 Haftalık ücret 2565 €                      3 haftalık ücret 2760 € 

4 Haftalık ücret 3420 €          4 haftalık ücret 3680 € 

5 Haftalık ücret 4275 €         5 haftalık ücret 4600 € 

6 Haftalık ücret 5130 €            6 haftalık ücret 5520 € 

7 Haftalık ücret 5985 €            7 haftalık ücret 6440 € 

 

PAKETE DAHİL OLANLAR 

• 20 ve ya 25 Almanca dersi/haftalık  
• Sınıf başına maksimum 15 kişi  
• Konaklama   
• Yemekler  
• Geziler  
• Aktiviteler  
• Kurs materyalleri  
• 24 saat gözetim  
• Öğrenci kimlik kartı  
• Seviye belirleme sınavı  
• Harçlık servisi  
• Katılım onayı 

 

KAMP TESİSLERİ 

Spor alanı, öğrenci salonu, kablosuz internet erişimi, açık alan, otomatlar. 

KONAKLAMA 

Modern ve çekici parlak tasarımlı rezidanslar aynı zamanda yemek odası ve dersliklere de ev 
sahipliği yapıyor. Yatak odalarının her biri dört yatak ile donatılmıştır. Bazılarında duş ve 
tuvalet içeren özel banyo, diğerleri ise ortak banyoya sahiptir. Ayrıca öğrenciler çeşitli açık ve 
kapalı alanları ve ortak alanları spor ve boş zaman etkinlikleri için kullanabilirler. Tüm bunlar, 
Alpadia Lahntal'ı Almanca öğrenmek ve yeni arkadaşlar edinmek için harika bir yer haline 
getiriyor. 

SOSYAL VE SPORTİF AKTİVİTELER 

• Voleybol, 
• Masa tenisi, 
• Biedenkopf kalesi çevresinde meşale ışığında yürüyüş, 
• Piknik, 
• Karaoke, 
• Gündüzleri Braunfels kalesine veya Frankfurt’a gezi, 



 

• Akşamları Alpadia olimpiyatları, 
• Öğleden sonra Marburg ve ya Sommerbob gezisi. 

 

Frankfurt Lahntal Kamp Programı 

07:00-08:00 sabah kahvaltısı 

08:30-12:30 Pazartesi ve Cuma dersler haftasonu serbest zaman ve geziler 12:30-13:00 öğle 
yemeği 

14:00-18:00 aktiviteler ve geziler 18:30-19:30 akşam yemeği 

20:30-22:00 akşam programı 

22:30 odalara geçiş 

EK ÜCRETLER 

Başvuru Ücreti: 85 € 

Seyahat sağlık sigortası: 25-30 € 

Havaalanı Karşılaması: 

10.00-16.00 saatleri arasında:  

Frankfurt 85€ 

Cologne Bonn 110€ 

8.00-10.00 veya 16.00-19.00 arasında: Ekstra 50 €   

Saat 19.00’dan sonraki varışlarda:  

Frankfurt 175€ 

Cologne Bonn 180€ 

 

DİĞER MALİYETLER 

Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti: 300-500 € 

Tavsiye edilen haftalık cep harçlığı: 100 -200 €/ Haftalık 

Vize başvuru ücreti: 80 € ve 610 Tl hizmet bedeli 

 

Alpadia Language Schools by Kaplan International 
Freiburg im Breisgau 



 

https://www.alpadia.com/de/deutschland/freiburg-sommercamp 

Almanya'nın Güney Batısı'nda bulunan 
Freiburg im Breisgau (Türkçesi 
Breisgau'daki Freiburg) Baden- 
Württemberg eyaletinin dördüncü büyük 
şehridir.Freiburg bir ilin merkezidir, kendi 
başına bir ilçedir ve aynı zamanda 
Breisgau-Hochschwarzwald ilçesinin 
merkezidir. Almanca'da "frei", yani serbest 
kelimesi ile "Burg" (kurulabilirlik, 

işlenebilirlik) kelimelerinin karşılığı olan "Freiburg im Breisgau" adını alır.Nüfusu toplam 
230.241’dir. Freiburg sakinleri bisiklet ve geri dönüşümden hoşlanan “eko-şehir”  
olarak da bilinen yenilikçi ve ileri görüşlü bir yerdir. Güzel bir üniversiteye ev sahipliği yapan 
Freiburg, hareketli bir tarihi merkeze sahiptir ve her zaman yapacak çok şeyi vardır. 
Yakınlarda Ren Nehri boyunca yürüyüş yapmak veya dağ bisikleti sürmek için mükemmel bir 
yer olan Kara Orman bulunmaktadır. 

Freiburg'daki Almanca yaz okulu, şehir merkezine 20 dakika uzaklıkta, ormanın kenarında 
sakin bir bölgede yer almaktadır. 

YAŞ GRUBU: 13-17  
  
YAZ OKULUNUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER: 25.06-01.07 / 02.07-08.07 / 09.07-15.07 / 16.07-
22.07 / 23.07-29.07 / 30.07-05.08 / 06.08-12.08.2023  
  
 
EĞİTİM   
  

• Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar dersler verilir.  
• Haftalık 20 ders standart ve 25 ders yoğun Almanca ve İngilizce ders verilir.  
• Ders saati 45 dakikadır.  
• Sınıflar maksimum 15 kişiden oluşur.  

 
 
PAKET ÜCRETİ  
 
20 ders/haftalık                 25 ders/haftalık 
1 Haftalık ücret   940 €        1 haftalık ücret 1005 € 
2 Haftalık ücret  1860 €        2 haftalık ücret 1990 € 
3 Haftalık ücret  2790 €         3 haftalık ücret 2985 € 
4 Haftalık ücret  3720 €        4 haftalık ücret 3980 € 
5 Haftalık ücret 4650 €        5 haftalık ücret 4975 € 
6 Haftalık ücret  5580 €        6 haftalık ücret 5970 € 
7 Haftalık ücret  6510 €         7 haftalık ücret 6965 € 
 

https://www.alpadia.com/de/deutschland/freiburg-sommercamp


 

 
PAKETE DÂHİL OLANLAR;  

• 20 ve ya 25 Almanca dersi/haftalık  
• Sınıf başına maksimum 15 kişi  
• Konaklama   
• Yemekler  
• Geziler  
• Aktiviteler  
• Kurs materyalleri  
• 24 saat gözetim  
• Öğrenci kimlik kartı  
• Seviye belirleme sınavı  
• Harçlık servisi  
• Katılım onayı  

 

KAMP TESİSLERİ 

İnteraktif beyaz tahta, spor alanı, öğrenci salonu, kablosuz internet erişimi, açık alan, 
otomatlar. 

KONAKLAMA 

Yurtlar, derslikler ve yemek odası ile aynı binadadır. Ayrı bir banyoya sahip konforlu dört 
yataklı odalarda konaklama sağlanıyor. Rezidans, çok sayıda ortak alan ve bodrum katında, 
masa tenisi masası ve langırt masasına ek olarak, atıştırmalık ve içecek otomatlarının da 
bulunduğu bir oda sunmaktadır. Yurt bünyesinde ayrıca salıncaklı ve kaydıraklı bir oyun 
alanının yanı sıra voleybol ve basketbol sahaları da bulunmaktadır.  

SOSYAL VE SPORTİF AKTİVİTELER 

• Öğleden sonra spor programı veya Freiburg şehir turu 
• Akşam Alpadia Olimpiyatları 
• Öğleden sonra spor ve akşam müzik yarışması, 
• Öğleden sonra Steinwasen Park, Schauinslandbahn veya Titisee'ye gezi  
• Akşam sinema,  
• Öğleden sonra Schlossberg'e gezi ve kule yürüyüşü 
• Akşam disko,  
• Pazar günü Freiburg şehir turu ve akşam yeni öğrenciler için ısınma aktiviteleri. 

 

Freiburg Kamp Programı; 

07:00-08:00 sabah kahvaltısı 
08:30-12:30 Pazartesi ve Cuma dersler 12:30-13:00 öğle yemeği 
14:00-18:00 aktiviteler ve geziler 18:30-19:30 akşam yemeği 
20:30-22:00 akşam programı 



 

22:30 odalara geçiş 
 

EK ÜCRETLER 

Başvuru Ücreti: 85€  

Seyahat sağlık sigortası: 25-30 € 

Havaalanı Karşılaması 

10.00-16.00 saatleri arasında:  

EuroAirport / Basel €135 

Zurich €155 

Frankfurt €195 

8.00-10.00 veya 16.00-19.00 arasında: Ekstra 50 € 

Saat 19.00’dan sonraki varışlarda:  

EuroAirport / Basel 205 € 

Zurichb405 € 

Frankfurt 615 € 

DİĞER MALİYETLER 

Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti : 300-500 € 
Tavsiye edilen haftalık cep harçlığı : 100 -200 €/ Haftalık 
Vize başvuru ücreti : 80 € ve 610 Tl hizmet bedeli 
 

Gls Deutsch Kurse 
Berlin (Berlin Westend) 

https://www.gls-berlin.de/berlin-intensive-summer-camp.html 

Berlin Almanya’nın en büyük şehri ve 
başkentidir. Berlin ayrıca eyalettir ve nüfusu 
3.75 milyondur. Okul Berlin şehir merkezinin 
batısında, Olimpiyat stadyumunun ve bir 
metro istasyonunun yakınındadır. Okulda 
günde 4 hatta 5 Almanca dersi seçebilirsiniz. 
Sadece çok şey öğrenmekle kalmayacak, aynı 
zamanda çok eğleneceksiniz: çünkü dünyanın 
her yerinden gençlerle birlikte öğreneceksiniz 
ve aynı zamanda okul binasında birlikte 

yaşayacaksınız. Her biri en-suite banyolu 2 yatak odalı konaklama standartları vardır. Hızla 

https://www.gls-berlin.de/berlin-intensive-summer-camp.html


 

yeni arkadaşlar edineceksiniz ve size Berlin'in en iyi yanlarını göreceksiniz: okul şehir 
merkezinin batısındadır ve sadece 20 dakikada Berlin'in tam merkezinde olabilirsiniz. 

YAŞ GRUBU 14-17 

YAZ OKULUNUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER: 25 HAZİRAN – 6 AĞUSTOS 2023 

EĞİTİM 

Başlangıç, orta ve ileri seviyede dersler verilir. 

Grup başına maksimum 12 katılımcı ile haftada 45 dakika 20 ders verilir.  

PAKET ÜCRETİ: 

20 ders/haftalık             25 ders/haftalık 

1 Haftalık ücret 1220 €      1 haftalık ücret 1290 € 

2 Haftalık ücret 2190 €      2 haftalık ücret 2260 € 

3 Haftalık ücret 3190 €      3 haftalık ücret 3350 € 

Ek Haftalık ücret 1080 €    Ek haftalık ücret 1110 €  

 

PAKETE DÂHİL OLANLAR; 

• 20 ve ya 25 Almanca dersi/haftalık 
• Sınıf başına maksimum 12 kişi 
• Seviye: temel, başlangıç, orta, ileri 
• Aktivite/günü 
• 1 gezi/haftalık 
• Kampüs içi konaklama: 2 yatak odası, özel duş/WC 
• Tam pansiyon 
• Sigorta (tıbbi, sorumluluk, bagaj) 
• Kalede GLS personeli tarafından 24 saat özel ders 

 

KONAKLAMA 

Okul yurdunda, 2 yatak odalı, kendine ait duş ve tuvaletli odalar, 3 öğün yemek dahil. 

SOSYAL VE SPORTİF AKTİVİTELER 

• Uluslararası gruplarda günde 2 aktivite: kampüste spor ve sosyalleşme, Berlin ve 
Potsdam'da gezi 

• Haftada 1 tam gün gezi 



 

 

EK ÜCRETLER 

Transfer Ücretleri: 70 € (tek yön)  120€ (hizmet saatleri dışında)  
Ekstra gün ücreti:110 € 
18 yaş altı için vasi ücreti:  40 € 
DİĞER MALİYETLER 

Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti: 300-500 € 
Tavsiye edilen haftalık cep harçlığı: 100 -200 €/ Haftalık 
Vize başvuru ücreti: 80 € ve 610 Tl hizmet bedeli 
 
Humboldt Institute 

KÖLN 

https://www.humboldt-institut.org/deutschkurse-in/koeln/ 
 

Köln, Ren Nehri üzerinde yer alır ve 1 
milyondan fazla nüfusuyla Almanya'nın 
dördüncü büyük şehridir. Kuzey 
Avrupa'nın en büyük Gotik kilisesi olan 
etkileyici Köln Katedrali, UNESCO Dünya 
Mirası Listesi'ndedir ve şehrin 
simgesidir. Okul Ren Nehri'nin sağ 
kıyısında, ana tren istasyonundan çok 
uzakta olmayan Köln-Deutz’daki gençlik 
yurdunda bulunmaktadır. Kurs merkezi 

modern, yüksek kaliteli ekipmanlara sahiptir. Okul merkezi bir konumda olmasına rağmen 
sakin bir bölgededir. 
 
YAŞ GRUBU: 15-18 
 
YAZ OKULUNUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER:  3 TEMMUZ- 13 AĞUSTOS 2023 
 
Başlangıç tarihleri: 

http://www.humboldt-institut.org/deutschkurse-in/koeln/


 

• 3 TEMMUZ 2023 
• 17 TEMMUZ 2023 
• 31 TEMMUZ 2023 

 
EĞİTİM 

• A1-B2 seviyesinde dersler verilir. 
• 30 saatlik yoğun Almanca kursudur. 
• Ders saati 45 dakikadır. 

 
PAKET ÜCRETİ 
1 Haftalık ücret 1420 €                                   5 Haftalık 7100 € 
*2-4-6 hafta kalımları tavsiye edilir.              6 Haftalık 8520.00 € 
2 Haftalık ücret 2840.00 € 
3 Haftalık ücret 4260 € 
4 Haftalık ücret 5680.00 € 
 
PAKETE DÂHİL OLANLAR 
 

• Haftada 30 ders İngilizce 
• Öğretim materyalleri 
• Konaklama 
• Günde 4 öğün yemek 
• 7/24 güvenlik 
• Çamaşır hizmeti 
• Kurs sonunda kurs sertifikası 
• Pazartesiden cumaya öğle yemeği 
• Aktivite ve etkinlikler 
• Çarşamba günleri yarım gün ve cumartesi günleri tam gün gezi 

 
 
SOSYAL VE SPORTİF AKTİVİTELER 
Her gün dersten sonra spor, oyun veya kültürel etkinlikler içeren çekici ve çeşitli programlar 
Sunulmaktadır. Danışmanlar, öğrencileri etkinliklere katılmaları için motive eder. Eğlence 
programı kurs ücretine dâhildir. 
 
KONAKLAMA 
 
Öğrencilere evde 2 yataklı odalarda konaklama imkânı sunulmaktadır.  
Günde 3 öğün ( sabah, öğle, akşam) verilir. 
 
OKULDA SUNULAN İMKÂNLAR 

• Badminton  
• Parti odası  
• Basketbol 
• Yüzme 
• Bilardo 



 

• Şehir gezisi  
• Masa Oyunlar 
• Masa futbolu, 
• Karaoke 
• Voleybol 

 
GEZİLER 
Her Cumartesi, tüm gün süren geziler düzenlenir. Çarşamba günleri ise öğrenciler için turistik 
yerlere ve cazibe merkezlerine geziler düzenlenir. 
Geziler ve giriş ücretleri kurs fiyatına dâhildir. 
Örneğin; Aachen, Bonn, Düsseldorf, Siebengebirge, Trier. 
 
EK ÜCRETLER 
Havaalanı Transfer Ücretleri: 45 € (Tek yön) 
Sağlık Sigortası (Haftalık) : 14 € 
 
 
DİĞER MALİYETLER 

Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti: 300-500 € 
Tavsiye edilen haftalık cep harçlığı: 100 -200 €/ Haftalık 
Vize başvuru ücreti: 80 € ve 610 Tl hizmet bedeli 
 

Goethe Instıtut 

Stein an der Traun  

https://www.goethe.de/ins/de/de/jug/scs.html 

Doğaseverler, Alplerin Bavyera eteklerinde 
yaz okulu kampı ile eğitim alabilirler. Stein 
Kalesi, kaya cepheli yüksek kalesi ile 
Almanya'nın en önemli kalelerinden biridir. 
Chiemsee'de yüzme Münih'e bir gezi 
olanaklarınız mevcuttur. Yaz okulu kampı 
katılımcıları, görülecek yerler ve gezi 

yerlerinin pek çok olanağına sahip olacaklardır. Stein Kalesi, Goethe-Institut'un bir yaz dil 
kampı sunduğu muhtemelen en muhteşem yerlerden biridir. 50 metre yüksekliğindeki 
kayanın eteğinde bulunan aşağı kale, arkasında kaya mağarasına inşa edilmiş mağara kale ve 
eski kayanın üzerinde bir kale olan yüksek kale olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. 

YAŞ GRUBU:12-16 

YAZ OKULUNUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER: 06.08. - 26.08.2023 

EĞİTİM 

• A2,B1,B2 seviyelerinde dersler verilir.  

https://www.goethe.de/ins/de/de/jug/scs.html


 

• 3 hafta, günde 15 ders Almanca. Toplam 72 saat ders. 
• Haftalık ders saatleri; Pazartesi-Cuma 09:00-12.00 ve 2-3 kez 14:00-15:30 
• Ders saati 45 dakikadır. 
• Sınıflarda maksimum 16 kişi bulunur.  

 

PAKET ÜCRETİ: 3 hafta: 3.450,00 € 

PAKETE DÂHİL OLANLAR; 

• 72 ders Almanca  
• Sınıf başına maksimum 16 kişi 
• Kültür ve eğlence programı 
• Konaklama (tam pansiyon) 
• Günlük geziler 
• Seyahat sigortası 
• Kurs materyalleri 
• Nevresim ve havlular 
• Haftalık temizlik 
• Seviye belirleme sınavı 
• Kurs başı bir kez çamaşırhane hizmeti 
• Katılım onayı 
• Transfer ücreti 

 
KONAKLAMA 
 
• Koridorda duş/tuvalet bulunan 2-3 yataklı odalarda konaklama mevcuttur.  
• Konaklama kız ve erkek çocuklar için ayrı yurtlardadır  
• Ücretsiz internet erişimi sağlamaktadır. 
• Çamaşır servisi 
• Haftalık oda temizliği 

SOSYAL VE SPORTİF AKTİVİTELER 

• Badminton, 
• Basketbol, 
• Plaj voleybolu, 
• Bilardo, 
• Disko akşamları, 
• Bisiklet  
• Futbol, 
• Barbekü, 
• Film geceleri 
• Binicilik, 
• Yüzme, 



 

• Spor salonu, 
• Masa tenisi, 
• Tenis, 
• Langırt, 
• Voleybol, 
• Yürüyüş. 

 

DİĞER MALİYETLER 

Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti: 300-500 € 
Tavsiye edilen haftalık cep harçlığı: 100 -200 €/ Haftalık 
Vize başvuru ücreti: 80 € ve 610 Tl hizmet bedeli 


