
 

İSPANYA BİREYSEL YAZ OKULLARI 

ENFOREX  

BARCELONA YAZ OKULU 

 

İspanya'nın Katalonya bölgesinin başkenti olan Barcelona, eşsiz kültürel yapısıyla tarihi bir 
Avrupa şehridir. 1992 Olimpiyat Oyunları’nın bu şehirde düzenlemesiyle başlayan birçok 
yenilik ve değişiklikler Barcelona’da, Ortaçağ kültürü ile modern şehir hayatının harika bir 
karışımını meydana getirmiştir. Geleneksel, lezzetli mutfağıyla da tanınan Barcelona, ayrıca 
birçok aktivite fırsatını da içinde barındırmaktadır. Okul, 5 kilometreden fazla ince kumlu plajı 
bulunan Castelldefels'te Barcelona'nın kalbine sadece birkaç dakika uzaklıktadır. Tam deniz 
kıyısında, Akdeniz ile Garraf Tabiat Parkı manzaraları arasında yer almaktadır. 

YAŞ GRUBU: 5-18 (Barcelona Beach) / 14-18 (Barcelona Centro) 

OKULUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER: 2 Temmuz -26 Ağustos 2023 

EĞİTİM SÜRESİ: 2 – 8 hafta arası 

EĞİTİM DİLİ: İspanyolca 

PROGRAM İÇERİĞİ 

• Haftada 20 ders İspanyolca eğitimi. Dersler konuşmaya ve interaktif iletişime yönelik 
düzenlenmiştir. 

• Geziler ve aktiviteler 
• Yurt konaklaması 
• 4öğün yemek 
• *Ekstra ücretle eklenebilen ilave sporlar: Futbol, tenis ve yüzme 

 
KONAKLAMA 
 
BARCELONA BEACH Kampüsü 

• Tek veya çift kişilik odalar, özel banyolu 
• Yurt UPC Üniversitesi kampüsünde, deniz kenarında  



 

BARCELONA CENTRO Kampüsü 

• The Lofttown öğrenci yurdunda özel banyolu tek ve iki kişilik odalar 

 

KAMPÜS İMKÂNLARI 

Barcelona Beach Kampüsü 

• Yeşilliklerle çevrili bir üniversite kampüsünde sahile yakın modern bir bina 
• Konforlu yurt odaları 
• Spor ve aktiviteler için ideal bir bahçe  
• Olimpik Kanal yanında, su aktiviteleri için uygun  

Barcelona Centro Kampüsü 

• Şehrin merkezinde, Passeig de Gràcia and Diagonal yanında bulunan modern bir bina 
• Konforlu yurt odaları 
• Tüm oda ve ortak alanlarda wifi 
• Açık spor salonu, sinema, oyun ve video oyunu salonları 
•  

 

 

AKTİVİTELER VE GEZİLER 

• Tenis 
• Futbol 
• Yelkencilik 



 

• Kano 
• Rüzgar sörfü 
• Liderlik ve Girişimcilik 
• Tam günlük geziler: 

o Tossa de Mar 
o Pals 
o Cadaqués and Gerona 
o Sitges 
o Tarragona 
o Castelldefels 

• Yarım günlük geziler: 
o Sagrada Familia and Park Güell 
o Pueblo Español 
o Montjuic Mountain and Magic Fountain 
o Olympic Canal, 
o Tibidabo Amusement Park 

 

PROGRAM ÜCRETLERİ 

1 Hafta: 1.195 EURO 

2 Hafta: 2.055 EURO 

4 Hafta: 3.955 EURO 

6 Hafta: 5.755 EURO 

Her ekstra Hafta için: 1.195 EURO 

 

ÜCRETE NELER DÂHİL? 

• Kampüs içi öğrenci yurdunda konaklama 
• Haftada 20 ders eğitim 
• Ders materyalleri 
• Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri 
• Sosyal ve sportif aktiviteler 
• Geziler 
• Sağlık sigortası (vizede poliçesi geçerli olmuyor) 
• 24 saat gözetim ve denetim 
• Kurs sertifikası 

 

EKSTRA ÜCRETLER 

• Kayıt ücreti: 35 Euro 
• Uçak bileti 



 

• Cep harçlığı 
• Vize başvuru ücreti 
• Haftada 10 ders ilave ders ücreti: 390 Euro (İsteğe bağlı) 
• Vize işlemleri yapılırken poliçesi gösterilmesi gereken sağlık sigortası 
• Üniforma: 110 Euro – opsiyonel (5 tişört, 1 sweatshirt, 2 şort ve 1 adet beysbol şapkası) 
• Ekstra gece ücreti: 95 Euro 
• Havaalanı karşılama ücreti: 190 Euro (çift yön) 
• Ekstra geziler 

 

DİĞER MALİYETLER 

Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti: 300-500 € 

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

Vize başvuru ücreti: 90 USD ayrıca 17 USD hizmet harcı 

 

ÖRNEK PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENFOREX 

MALAGA 

 

Enforex Malaga yaz okulu, İspanya’nın güneyinde, deniz kıyısında güneşi ve şehrin sıcak 
atmosferini her daim hissedebileceğiniz Malaga şehrinde bulunmaktadır. Malaga’da 3. 
yüzyıldan kalma Roma’ya özgü amfitiyatro, 6. Yüzyıldan kalma Müslümanlara ait olan bir 
kaleyi ve önceden cami olup sonradan kiliseye dönüştürülen 18. Yüzyıldan kalma tarihi 
yapıları ziyaret edip geçmiş yüzyılların antik ruhunu hissedebilirsiniz. Andalus güneşini 
alabileceğiniz okuldan 20 dakikalık mesafede denize ulaşabilirsiniz. Enforex Malaga Yaz 
okulu, Malaga’daki en bilinen ve en iyi yatılı okuldur.   

YAŞ GRUBU: 12-18 

OKULUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER: 25 HAZİRAN - 12 AĞUSTOS 2023 

EĞİTİM SÜRESİ: 1-6  hafta arası 

EĞİTİM DİLİ: İspanyolca 

PROGRAM İÇERİĞİ 

• Haftada 20 ders İspanyolca eğitimi.  
• Dersler konuşmaya ve interaktif iletişime yönelik düzenlenmiştir. 
• Geziler ve aktiviteler 
• Yurt konaklaması 



 

• 4 öğün yemek 
• *Ekstra ücretle eklenebilen ilave sporlar: Futbol, tenis ve yüzme 

 

KONAKLAMA  

• Öğrenciler, öğrenci yurdunda özel banyolu paylaşımlı odalarda konaklayacaklardır. 
• Her oda iki ya da üç kişiliktir.  
• Öğrenciler farklı milliyetten öğrencilerle odalarını paylaşacaklardır.  
• Konaklamaya kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri dahildir.  
• Öğrenciler 24 saat gözetim altında olacaklardır. 

 

AKTİVİTELER VE GEZİLER 

• Malaga: Sevilla, Granada, Cordoba, Nerja Caves, Picasso Müzesi, Botanik Bahçeler, 
Marbella, Flamenko gösterisi, Mijas, Amazon Macera Parkı, Torremolinos 

• Yarışmalar 
• Hazine avı 
• Gece gösterileri: müzik, tiyatro, yetenek, kostüm 
• Geleneksel kamp oyunları 
• Temalı geceler - Kovboylar ve Kızılderililer, 60’lar, Ortaçağ dönemi 
• Diskolar/danslar 
• Gece oyunları 
• Fotoğrafçılık 
• Plaj 
• Film gösterisi 
• Takım çalışmaları – projeler 
• Su aerobiği 
• Yaratıcı aktiviteler 
 

KAMPÜS İMKANLARI 

• Oyun odası 
• Bilgisayar odası 
• TV odası 
• Teras 
• Ortak alanlar 
• Spor salonu 
• Futbol sahası 
• Yüzme havuzu 
• Tenis kortları 
• Basketbol sahaları 
• Sahile yakın kampüs 



 

 

PROGRAM ÜCRETLERİ 

1 Hafta: 1.195 EURO 

2 Hafta: 2.055 EURO 

4 Hafta: 3.955 EURO 

6 Hafta: 5.755 EURO *Her ekstra Hafta için: 1.195 EURO 

 

ÜCRETE NELER DÂHİL? 

• Kampüs içi öğrenci yurdunda konaklama 
• Haftada 20 ders eğitim 
• Ders materyalleri 
• Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri 
• Sosyal ve sportif aktiviteler 
• Geziler 
• Sağlık sigortası (vizede poliçesi geçerli olmuyor) 
• 24 saat gözetim ve denetim 
• Kurs sertifikası 

 

EKSTRA ÜCRETLER 

• Kayıt ücreti: 35 Euro 
• Uçak bileti 
• Cep harçlığı 
• Vize başvuru ücreti 
• Haftada 10 ders ilave ders ücreti: 390 Euro (İsteğe bağlı) 
• Haftada 16 ders Futbol 250 EURO (Malaga) 
• Vize işlemleri yapılırken poliçesi gösterilmesi gereken sağlık sigortası 
• Üniforma: 110 Euro – opsiyonel (5 tişört, 1 sweatshirt, 2 şort ve 1 adet beysbol şapkası) 
• Ekstra gece ücreti: 95 Euro 
• Havaalanı karşılama ücreti: 190 Euro (çift yön) 
• Ekstra geziler 

 

DİĞER MALİYETLER 

Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti: 300-500 € 
Tavsiye edilen haftalık cep harçlığı: 100 -200 €/ Haftalık 
Vize başvuru ücreti: 90 USD ayrıca 17 USD hizmet harcı 
 



 

ENFOREX 

MADRID 

 

Madrid'in çok kültürlü enerjisi ve İspanya'nın merkezindeki konumu bu kampı seçmek için 
yeterli bir neden. Buna ek olarak, modern ve Prestijli Francisco de'nin tesisleri Vitoria 
Üniversitesi kampçılarımıza harika bir öğrene ortamı hazırlıyor. Üstlik üniversite kampüsü 
Madrid şehir merkezine sadece 15 dakika. 

YAŞ GRUBU: 5-18 

OKULUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER: 2 TEMMUZ- 29 TEMMUZ 2023 

EĞİTİM SÜRESİ: 1-4  hafta arası 

EĞİTİM DİLİ: İspanyolca 

PROGRAM İÇERİĞİ 

• Haftada 20 ders İspanyolca eğitimi.  
• Dersler konuşmaya ve interaktif iletişime yönelik düzenlenmiştir. 
• Geziler ve aktiviteler 
• Yurt konaklaması 
• 4 öğün yemek 
• *Ekstra ücretle eklenebilen ilave sporlar: Futbol, tenis ve yüzme 

 

KONAKLAMA  

• Öğrenciler, öğrenci yurdunda özel banyolu paylaşımlı odalarda konaklayacaklardır. 



 

• Her oda tek veya çift kişiliktir.  
• Öğrenciler farklı milliyetten öğrencilerle odalarını paylaşacaklardır.  
• Konaklamaya kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri dahildir.  
• Öğrenciler 24 saat gözetim altında olacaklardır. 

AKTİVİTELER VE GEZİLER 

• Haftada bir tam, bir yarım gün gezi düzenlenmektedir. Geziler: Avila, Salamanca, Segovia, 
Toledo. 

• Programda öğleden sonraları ve akşamları birçok aktivite yapılmaktadır: yarışmalar, 
oyunlar, yetenek şovu, tiyatro, basketbol, voleybol, hentbol, bowling, dart, badminton, 
frizbi. 

• Dileyen öğrenciler, ekstra ücretli Futbol, Tenis, Paddle Tenis, Binicilik, Yoga ve 
Entrepreneurship & Leadership derslerini de alabilmektedir. 

 

KAMPÜS İMKANLARI 

• Amerikan stilinde bir kampüs 
• Oyun odası 
• Bilgisayar odası 
• TV odası 
• Teras 
• Ortak alanlar 
• Spor salonu 
• Futbol sahası 
• Yüzme havuzu 
• Tenis kortları 
• Basketbol sahaları 
• At binmek için alan 

 

PROGRAM ÜCRETLERİ 

1 Hafta: 1.195 EURO 

2 Hafta: 2.055 EURO 

4 Hafta: 3.955 EURO 

Her ekstra Hafta için: 1.195 EURO 

 

ÜCRETE NELER DÂHİL? 

• Kampüs içi öğrenci yurdunda konaklama 
• Haftada 20 ders eğitim 



 

• Ders materyalleri 
• Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri 
• Sosyal ve sportif aktiviteler 
• Geziler 
• Sağlık sigortası (vizede poliçesi geçerli olmuyor) 
• 24 saat gözetim ve denetim 
• Kurs sertifikası 

 

EKSTRA ÜCRETLER 

• Kayıt ücreti: 35 Euro 
• Uçak bileti 
• Cep harçlığı 
• Vize başvuru ücreti 
• Vize işlemleri yapılırken poliçesi gösterilmesi gereken sağlık sigortası 
• Üniforma: 110 Euro – opsiyonel (5 tişört, 1 sweatshirt, 2 şort ve 1 adet beysbol şapkası) 
• Ekstra gece ücreti: 95 Euro 
• Havaalanı karşılama ücreti: 95 Euro (tek yön) 
• Ekstra geziler 
• Futbol: €250/2 hafta (16 ders) 
• Tenis: €250/2 hafta (12 ders) 
• Paddle Tenis: €250/2 hafta (12 ders) 
• Binicilik:€300/2 hafta (12 ders) 
• Yoga: €200/2 hafta (12 ders) 
• Entrepreneurship & Leadership: €250/2 hafta (12 ders) 

 

DİĞER MALİYETLER 

Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti: 300-500 € 
Tavsiye edilen haftalık cep harçlığı: 100 -200 €/ Haftalık 
Vize başvuru ücreti: 90 USD ayrıca 17 USD hizmet harcı 
 

 

 

 


