
 

 
SPOR AĞILIKLI YAZ OKULLARI 

. 
KİNGS EDUCATİON - BATH 
HORSE RİDİNG 

 
 

 
 

Downside School’da bulunan bu yaz okulu güvenli genç öğrenciler için idealdir. “Harry Potter” 
tarzı olan Ingiliz yatılı okulu Ingiltere’nin en prestijli ve en eski yatılı okullarından biridir. 500 
hektar alan üzerinde kurulmuş bu okul çok iyi durumda tesislere de sahiptir. Londra’ya 
sadece 2,5 saat uzaklıktadır. 

 
YAŞ GURUBU  

8 – 12 & 13 – 17 

YAZ OKULUNUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER 
 
5 Temmuz & 16 Ağusto 



 

EĞİTİM 

✓ Haftada 15 saat İngilizce ve 6 saat binicilik ve bakım aktiviteleri 
✓ Binicilik - Hacking 
✓ Gymkhana oyunları 
✓ At Terbiyesi 
✓ Kuyruk ve genel at tımarlama 
✓ Gösteri atlama ve kros atlama 
✓ Yeleler ve kuyruk örgüsü 

 

SOSYAL ve SPORTİF AKTİVİTELER 

Spor, sanat ve el sanatları ve takım oyunları dahil olmak üzere çeşitli aktiviteler sunuyoruz. 
Okul gününün bitişinde farklı aktiviteler sunuluyor bunlardan birkaçı; diskolar, uluslararası 
geceler ve yetenek gösterileri gibi. Faaliyetlerimiz, öğrencilerin öğrendikleri İngilizceyi 
kullanmaları ve uluslararası arkadaşlar edinmeleri için fırsatlar sunar. 

Tam ve yarım günlük geziler, öğrencilerin Birleşik Krallık'ı gerçekten tanımasını sağlar. 
Öğrencilerin rehberli yürüyüş turları ve müzelere ve diğer ilgi çekici yerlere ziyaretler yoluyla 
tarihi ve kültürel bilgileri bulabilecekleri bir sınıf olarak Londra, Cambridge ve Edinburgh gibi 
belli başlı yerleri kullanıyoruz. 

KONAKLAMA 

Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ve 17 
yaşındakiler için tam denetimli konutlar 
sunuyoruz. Bu, bu yaş grubu için tasarlanmış bir 
sosyal programın yanı sıra tam pansiyon yemek 
hizmeti ile birlikte gelir. 

Yurtlara Stafford House kantininde kahvaltı, öğle 
ve akşam yemekleri ve yatılı konut denetçileri 
dahildir. Bu, 18 yaşından küçük öğrenciler için aile 
yanında konaklamaya harika bir alternatiftir. 

 
 
 
 

OKULDA SUNULAN İMKÂNLAR 

Ragbi, Kriket ve futbol ve diğer sportif aktiviteler için 100 dönümlük yeşil alan 

Voleybol,basketbol ve tenis kortları 

Geniş spor salonu 



 

 
 

25- metre kapalı yüzme 

havuzu 600 koltuklu amfi 

Sanat odası ve moda atölyesi 

Geniş ve tarihi yemek salonu Bilgisayar ve internet labaratuvarı 
 

YURT KONAKLAMALI ÜCRET (£) 

£1,410 (haftalık) 

ÜCRETE DÂHİL OLANLAR ( Haftalık Programdır) 

✓ 15 saat İngilizce dersi 
✓ İki yarım gün binicilik ve tımar 
✓ Ek faaliyetler programı (Gündüz ve akşam) 
✓ Tam pansiyon konaklama g 
✓ Her Pazartesi ve Çarşamba tam gün geziler 
✓ Kurs yapısı ve içeriği 
✓ Yarım günlük bir gezi 
✓ En az bir gezi giriş ücreti 
✓ Yerleştirme sınavı 
✓ Wi-fi 
✓ Kurs sonu sertifikası 
✓ 24 saat gözetim 
✓ Haftalık çamaşırhane hizmeti 
✓ Okulda banka hizmeti 

 
 
OKUL VE KONAKLAMA İLE İLGİLİ EK ÜCRETLER 
 
Gruplar için merkezlere çift yönlü transferler 
Refakatsiz Çocuk Check-in hizmeti 
Sınav ücretleri (isteğe bağlı) 
İsteğe bağlı gezi ücretleri 
Kayıt Ücreti 85   



 

DİĞER MALİYETLER 
 

Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti: 350-500 £  
Tavsiye edilen haftalık cep harçlığı: 200-300£ / hafta 
 Vize başvuru ücreti: £10 

STAFFORD HOUSE CANTERBURY 

BASKETBOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canterbury Katedrali, krem çayları ve nehir gezileri ile geleneksel İngiliz deneyimi arayanlar 
için Stafford House Canterbury ideal bir merkezdir.Stafford House 1952 yılında kurulmuştur 
ve 60 yıllık tecrübesiyle yüksek kalitede eğitim vermektedir. Okulun Londra'da, Brighton'da, 
Canterbury'de, San Diego'da, San Francisco'da, Chicago'da ve Boston'da şubeleri 
bulunmaktadır. 

 
Stafford House School of English Canterbury, şehir merkezinde tarihi bir binada eğitim 
vermektedir. İngiltere’nin güneydoğusunda yer alan Canterbury, en tarihi şehirlerden biridir. 
Alışveriş merkezleri, cafe ve restaurantları ve sosyal hayatının yanı sıra büyük bahçeleri ile 
de ünlü olan Canterbury Londra’ya yaklaşık 1 saat, Paris’e ise yaklaşık 2 saat mesafededir. 
Bol ışık alan aydnlık okul binamız Canterbury merkezine ve şehirde bulunan üç üniversiteye 
çok yakındır. Üniversitelerde bulunan öğrenciler ile bu tarihi şehirde inanılmaz deneyimler 
yaşayabilirsiniz. 



 

 
 

YAŞ GURUBU 

14-17 

YAZ OKULUNUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER 

2 Temmuz- 26 Ağustos  
 

EĞİTİM 

Top sürme, şut atma ve pas verme becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, başka yere bakmanıza 
gerek yok. Öğrenciler, tam potansiyellerini gerçekten geliştirmek için nitelikli bir koçla küçük 
gruplar halinde çalışacaklardır. 

Öğrenciler haftada 15 saat İngilizce dil eğitimi ve ayrıca 9 saat profesyonel basketbol koçluğu 
alırlar. Basketbol antrenörlerimiz England Basketball tarafından lisanslanmıştır. Oturumlar, her 
öğrencinin doğal yetenek ve becerilerini geliştirmek için koçlar tarafından planlanır. 

SOSYAL ve SPORTİF AKTİVİTELER 

Spor, sanat ve el sanatları ve takım oyunları dahil olmak üzere çeşitli aktiviteler sunuyoruz. 
Okul gününün bitişinde farklı aktiviteler sunuluyor bunlardan birkaçı; diskolar, uluslararası 
geceler ve yetenek gösterileri gibi. Faaliyetlerimiz, öğrencilerin öğrendikleri İngilizceyi 
kullanmaları ve uluslararası arkadaşlar edinmeleri için fırsatlar sunar. 

Tam ve yarım günlük geziler, öğrencilerin Birleşik Krallık'ı gerçekten tanımasını sağlar. 
Öğrencilerin rehberli yürüyüş turları ve müzelere ve diğer ilgi çekici yerlere ziyaretler yoluyla 
tarihi ve kültürel bilgileri bulabilecekleri bir sınıf olarak Londra, Cambridge ve Edinburgh gibi 
belli başlı yerleri kullanıyoruz. 

KONAKLAMA 

Temmuz ve Ağustos aylarında 16 ve 17 
yaşındakiler için tam denetimli konutlar 
sunuyoruz. Bu, bu yaş grubu için tasarlanmış bir 
sosyal programın yanı sıra tam pansiyon yemek 
hizmeti ile birlikte gelir. 

Yurtlara Stafford House kantininde kahvaltı, öğle 
ve akşam yemekleri ve yatılı konut denetçileri 
dahildir. Bu, 18 yaşından küçük öğrenciler için aile 
yanında konaklamaya harika bir alternatiftir.



 

OKULDA SUNULAN İMKÂNLAR 

Geniş ve Aydınlık Yemek Salonu Ücretsiz Wi-Fi. Futbol, basketbol, 

voleybol ve diğer outdoor aktiviteler için özel alanlar  Bilgisayar ve 

internet labaratuvarı 

YURT KONAKLAMALI ÜCRET (£) 

£1,277 

ÜCRETE DÂHİL OLANLAR 

• Belirtilen öğrenim ücreti, kurs materyalleri ve kurs sonu sertifikası 

• Konaklama ve tüm yemekler 

• Belirtilen etkinlikler ve geziler 

• Varsa spor tesislerinin kullanımı (planlı bir programın parçası olarak) 

• Kayıt ücretleri ve bireyler için paylaşılan transferler 
 

OKUL VE KONAKLAMA İLE İLGİLİ EK ÜCRETLER 

• Gruplar için merkezlere çift yönlü transferler 

• Refakatsiz Çocuk Check-in hizmeti 

• Sınav ücretleri (isteğe bağlı) 

• İsteğe bağlı gezi ücretler 
 

DİĞER MALİYETLER 

Ortalama gidiş-dönüş uçak bileti: 350-500 £ Tavsiye 

edilen haftalık cep harçlığı: 200-300£ / hafta  

Vize başvuru ücreti: £100 



 

BSC- MANCHESTER CITY  

FUTBOL PROGRAMI 

 

 
 
 

Manchester City Football School’un genel merkezi olan Ethiad Kampüsü’ndeki eğitim tesisi olan 
City Football Academy yazın öğrencilere futbol programları sunmaktadır. 
Manchester City'nin Etihad Kampüsü'nde yer alan programlar sayesinde öğrenciler hem saha 
içinde hem de saha dışında temel iletişim becerilerini geliştirebilmektedir. İşini severek yapan 
antrenörler ve son derece nitelikli İngilizce öğretmenleri tarafından ilham verici ortamlarda, 
modern tesislerde futbol oyunu felsefesini deneyimleme imkânı bulabilir ve elit futbolcuların 
yetiştiği City Football Academy’de antrenman yaparak hem eğlenip hem de kendilerini 
geliştirebilirler. Öğrenciler sadece futbol öğrenmekle kalmaz, futbol becerileri kadar İngilizcede 
de ustalaşmış bir şekilde kurslarını bitirirler. 
 
YAŞ GRUBU: 9-13 & 14-17 

YAZ OKULUNUN AÇIK OLDUĞU TARİHLER: 2 TEMMUZ - 18 AĞUSTOS 2023 

EĞİTİM 

 
3 farklı program alternatifi sunulmaktadır. Kız ve Erkek öğrenciler için programa göre 
başlangıç tarihleri değişiklik gösterebilmektedir. 
 
1- Language 12 Nights (Erkek 09-17 Yaş) : 2 haftalık olan bu programda, haftada 15 
saat Futbol İngilizcesi eğitimi+ 15 saat Futbol eğitimi sunulmaktadır. Futbol saha 
performansı, teknik beceriler ve aynı zamanda iletişim becerilerini geliştirmek isteyen 
erkek ve kız öğrenciler için ideal bir programdır. Etihad Kampüsü'nde uygulamalı futbol 
eğitimi ve ilgi çekici dil derslerinin bir karışımından keyif aldığı benzersiz, futbol temalı bir 
müfredattan oluşur. 
 
2- Language PLUS Performance 19 Nights (14-17 Yaş) : 3 Haftalık olan bu 
programda, 1 ve 2. hafta Haftada 
 
15 saat Futbol İngilizcesi + 15 saat Futbol Eğitimi, 3.hafta 15 saat Futbol Workshops/ 
Seminerleri + 15 saat Futbol Eğitimi sunulmaktadır. Futbolu seven ve futbolda ustalaşmak 



 

isteyen erkek ve kız öğrenciler için idealdir. City Football Academy'de uygulamalı antrenmanlar 
sunulmaktadır. Öğrenciler bu programda, futbol becerilerini etkileşimli öğrenme ile geliştirebilir 
ve öz güven kazanabilirler. Minimum B1 seviyesinde İngilizce gereklidir. 
 
3- Performance 5 Nights (14-17 Yaş) : 1 Haftalık eğitimden oluşan bu programda, 
haftada 15 saat Futbol Workshops + 15 saat Futbol Antrenmanı eğitimi erkek ve kız 
öğrenciler için sunulmaktadır. Program futbol profesyonelleriyle seminerler, yoğun futbol 
eğitimi ve performans testi içermektedir. Genç oyuncuların teknik becerilerini, atletik 
performanslarını geliştirmek ve nihayetinde olabileceklerinin en iyisi olmalarına yardımcı 
olmak amaçlanmaktadır. Minimum B1 seviyesinde İngilizce gereklidir. 

KONAKLAMA 
 
Kampüs içindeki yurtlarda, özel banyolu tek kişilik odalarda yapılmaktadır. 
 

AKTİVİTE VE GEZİLER 
 
• Spor turnuvaları, barbekü, bilardo, yüzme, film akşamları gibi aktiviteler sunulmaktadır. 
• Geziler :Tercih edilen programa göre haftada 1 ya da 2 tam gün gezi 
sunulmaktadır. 
• Gezilerden bazıları: Alton Tower, Manchester National Football Müzesi, Etihad 
Stadyumu Turu, Manchester City Mağazası’nı ziyaret etme vb. geziler sunulmaktadır. 
 

PROGRAM ÜCRETLERİ 
• Language 12 Nights: 2 Haftalık: £3,570 
• Language PLUS Performance 19 Nights: 3 Hafta: £5,355 
• Performance 5 Nights: Haftalık: £1,785 
 

ÜCRETE DAHİL OLANLAR 
 
• Seçilen programdaki tüm ders, antrenman ve workshoplar 
• Haftada 15 saat futbol antremanı 
• Manchester City Futbol Okulu karşılama hediyeleri 
• Ayrıcalıklı klüp içeriklerine erişim 
• Program sertifikası 
• Stadyum turu 
• Akşam aktiviteleri 
• Günlük transfer ücretleri 
• Yurt konaklaması 
• 3 öğün yemek 
• Kapanış seremonisi 

 

EK ÜCRETLER 

 
• Başvuru Ücreti: £55 

Havaalanı Transferi (Paylaşımlı, Tek yön): 
• Leeds Bradford: £110 
• Manchester Airport: £40 
• Liverpool John Lennon Airport £85 



 

Havaalanı Transferi (Kişiye Özel, Tek yön): 
• Leeds Bradford: £155 
• Manchester Airport: £55 
• Liverpool John Lennon Airport £125 
• Yurt Depozitosu (Geri ödenebilir): £60 

Manchester City Football Premium (Sigorta): £36 /haftalık 

. 


