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Yaz okulu programları; 8-18 yaş arası öğrenciler için dünyanın en önde gelen yurt dışı eğitim programlarıdır. 

Yaz aylarında dil eğitimi – kişisel gelişim – tatil amaçlı düzenlenen yaz okulu programları özetle; öğrenciye 
yabancı dili anavatanında ilerletip pratik etme, farklı birçok kültürü tanıyarak özgüven artışı sağlama ve aynı 
zamanda unutamayacağı bir yaz tatili geçirme fırsatı verir.

Öğrenciler münferit ya da grup olarak tercihlerine göre aile yanı ya da yurt konaklamasını tercih edebilirler. 
Program süresince belirli yoğunluklarda yabancı dil eğitimi alan öğrenciler ders dışında kalan vakitlerde de 
okul tarafından organize edilen aktivite ve gezilere katılarak yabancı dillerini ders dışında da pratik etme şansı 
yakalarlar. Bu sayede öğrenciler ilerletmek istedikleri dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede tamamen 
doğal bir ortamda pratik yapar ve gelişim sağlarlar.
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• Yabancı dili anavatınında öğrenme ve pratik etme.
• Sadece derste değil, günün uyku dışındaki tüm vakitlerinde İngilizce etkileşim.
• Yabancı dilin öneminin ve gerekliliğinin farkına varma.
• Dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılar ile dostluklar kurma.
• Özgüven artışı.
• Farklı bir ülkeyi yaşayarak keşfetme.
• Kurulan dostluklar ile birçok yeni kültür tanıma.
• Sorumluluk sahibi olma ve kendi ayakları üzerinde durma
• Evden uzakta kendi başlarına birşeyler başarabilme hissi.
• Dayanışma ve paylaşma duygularının gelişimi.

Unutmayın; yaz okulu programları birkaç haftalık basit tatil programları değildir. Aksine öğrencinin yabancı 
diline ciddi fayda sağlayan ve en önemlisi küçük yaşlarda kişisel gelişeme katkısı en üst düzeyde olan özel 
programlardır. Diğer bir deyişle; 8-18 yaşları arasındaki çocuğunuza verebileceğiniz müthiş bir armağandır.

YAZ OKULU
NEDİR?

NEDEN
YAZ OKULU?
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BAŞARIYA DOĞRU
ADIM ADIM YAZ OKULU

ÜLKE - ŞEHİR - SÜRE KARAR AŞAMASI

KAYIT İŞLEMLERİ

VİZE İŞLEMLERİ

SEYAHAT ÖNCESİ ORYANTASYON

GİDİLECEK ÜLKEYE ULAŞIM

Alanında uzman SUCCESS Yurt Dışı Eğitim danışmanları ile yaptığınız görüşmeler sonucunda, öğrenciniz ya 
da grubunuz için talepleriniz doğrultusunda size uygun olan lokasyona ve program süresine karar verilir. Bu 
aşamada öğrencinin yaşı, daha önceden yaz okulu tecrübesi olup olmadığı ve kişisel tercihleri göz önünde 
bulundurulur.

Karar verilmiş programın tüm detaylarını içeren SUCCESS Yaz Okulu Kayıt Formu – Hizmet Sözleşmesi, öğrenci 
ve velisi tarafından doldurulup ilgili kayıt ücreti ödenerek kayıt işlemi gerçekleştirilir.

Programa katılınacak ülkenin vize prosedürleri doğrultusunda ihtiyaç olunacak vize evraklarının tam listesi 
öğrenci velisine teslim edilir. Vize başvurusu için gerekli tüm dökümanlar SUCCESS Yurt Dışı Eğitim danışmanları 
tarafından ücretsiz ve eksiksiz olarak hazırlanarak, öğrenci ya da gruba danışmanlarımızın da refaket etmesiyle 
vize başvuruları yapılır. 

Programınızın başlamasına kısa sure kala ofislerimizde ya da okulunuzda yapılan toplantılarda öğrenci ve 
velilerimiz valiz hazırlığından yolculuğa, derslerden aktivite ve gezilere, iletişimden kültür farklılıklarına kadar her 
konuda uzman danışmanlarımız tarafından bilgilendirilir. 

Arzu edilmesi durumunda şehrinizden havalimanına ulaşım tarafımızdan organize edilir. SUCCESS 
danışmanlarımız ve Türk grup liderlerimiz eşliğinde havalimanında check-in işlemleriniz gerçekleştirilerek 
uçuşumuzla birlikte seyahatiniz ve programınız başlamış olur.

HAVALİMANINDAN TRANSFER

MERKEZE VE KONAKLAMAYA YERLEŞİM

EĞİTİM

AKTİVİTE - GEZİLER

SERTİFİKA

Gidilen ülkeye varışımızın ardından transfer ekiplerimiz öğrencimizi ya da Türk liderlerimiz ve SUCCESS 
danışmanlarımız eşliğinde gruplarımızı havalimanında karşılayarak özel araçlar ile konaklayacakları ve eğitim 
alacakları merkeze güvenli bir şekilde ulaştırır.

Seçilen konaklama türüne gore liderlerimiz ve danışmanlarımız eşliğinde öğrenci ya da grubumuz konaklayacağı 
üniversite yurduna ya da ailenin yanına güvenli bir şekilde yerleştirilir.

Programın ilk günü yapılan seviye belirleme sınavı ile öğrenci yabancı öğrencilerle birlikte uygun sınıfa 
yerleştirilerek eğitimine başlar. Dersler genellikle hafta içi sabahları ya da öğleden sonraları yapılmaktadır.

Öğrenciler ders dışında kalan zamanların tamamında; öğleden sonraları, akşamları ve hafta sonları katıldıkları 
aktivite ve gezilerle İngilizcelerini sosyal hayatta da pratik ederek gidilen ülkenin kültürünü daha yakından tanıma 
şansı yakalarlar.

Programın son günü yapaılan sınav ile öğrenci programına katıldığı uluslararası standartlara akredite okulundan 
son seviyesini gösteren katılım sertifikasını alır.
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• Dil Eğitimi-Kişisel Gelişim-Tatil amaçlı paket programlardır.
• Bireysel ya da grup olarak katılınabilir.
• Bireysel programlarda yabancı liderler, grup programlarında Türk ve yabancı liderler sürekli öğrenci ile beraberdir.
• Standard programlarda haftada 20 ders İngilizce eğitim alınır, öğrencinin ya da grubun isteğine ve gidilen okulun 
sunduğu program alternatiflerine  göre haftalık ders sayısı arttırılabilir.
• Programlarda ders dışında kalan vakitlerin tamamında öğrencilerin keyifli zaman geçirmesi için aktivite ve geziler 
düzenlenir.
• İngilizce yalnızca derste değil, gün içindeki tüm vakitlerde pratik edilerek gelişim sağlanır.
• Öğrencinin grup ile programa katılması dezavantaj değildir, zira yaz okulu programlarına çoğu merkezde 30’un 
üzerinde ülke öğrencisi katılır ve ortak dil İngilizcedir.
• Öğrencinin İngilizce seviyesi ne olursa olsun, yapılan sınavla seviyesine uygun sınıflarda yabancı öğrenci ve 
öğretmenlerle eğitim alır.
• Güvenlik üst düzeydedir, programda konaklama, eğitim, aktivite-gezi gibi her aşamada öğrenci grup liderleri ile 
birliktedir. 

Yaz Okulu programları son derece güvenli, yabanci dil ve kişisel gelişim bakımından faydası üst düzeyde olan ve bu 
sebeplerden ötürü 8-18 yaş arası öğrenciler için dünyanın en gelişmiş ve popüler yurt dışı eğitim programlarıdır. 

Kısa Kısa
YAZ OKULU

Neden
SUCCESS
yurt dışı eğitim?

SUCCESS Yurt Dışı Eğitim olarak her yıl dünyanın farklı ülkelerindeki onlarca lokasyonda programlarımıza katılan 
yüzlerce öğrencimizin hayallerini gerçekleştiriyoruz. 

Türkiye’nin heryerinden bireysel ve kurumsal referanslarımız ile yaz okulu programlarında ilk günden son güne 
kadar kaliteli, güvenli ve profesyonel hizmet sunuyoruz.

• Programlarımızı kişiye ya da gruba özel olarak hazırlıyoruz. Bu aşamada seçilecek lokasyon, yaş grubu, konaklama 
tipi ve program yoğunluğuna sizlerle birlikte karar veriyoruz.
• Okullarımızın tamamı bulundukları ülkelerin yetkili kurumları tarafından onaylı, akredite ve güvenilir kurumlardır.
• Hizmet aldığınız SUCCESS danışmanları yaz okulları konusunda uzman, okulların tüm özelliklerine hakim ve en 
önemlisi programların tamamını yerinde tecrübe etmiş kişilerdir.
• Tüm yaz okulu programlarında önceliğimiz güvenlik ve yüksek hizmet kalitesidir.
• Öğrencilerimizin sağlık sigortaları ülke farketmeksizin tüm programlarımızda tarafımızdan yapılır.
• Öğrencinin ailesi ile iletişimi kolaylaştırmak adına her ülke için uluslararası aramalarda ekonomik olarak 
kullanılabilen sim kartlarımızı öğrenciye Türkiye’den ayrılmadan sağlıyoruz.
• Herhangi acil bir durumda bize 24 saat ulaşabileceğiniz acil yardım hatlarımızı sizlerle paylaşıyoruz.
• Türkiye’nin seçkin eğitim kurumlarına çözüm ortağı olarak hizmet veriyor ve grup programları organize ediyoruz.
• Grup programlarımızın tamamında öğrenci sayısı farketmeksizin Türk lider öğretmenlerimizi ya da 
danışmanlarımızı programa dahil ediyoruz.

SUCCESS Yurt Dışı Eğitim; Yaz Okulu programları kapsamında öğrencinin kayıt gününden itibaren, vize işlemleri, 
öğrenci ve veli oryantasyonu, uçak bileti, havalimanı transferleri, eğitim ve konaklama organizasyonu ve program 
boyunca velinin bilgilendirmesi ile ilgili tüm danışmanlık hizmetlerini ücretsiz verir.



United Kingdom

İngiltere

Başkent   : Londra
Resmi Dil   : İngilizce
Para Birimi   : Pound Sterling (GBP)
Nüfus    : 60.000.000 (Yaklaşık)
Türkiye ile Saat Farkı : Türkiye’den 2 saat geridedir.
Türkiye’den Uçuş Süresi : 4 saat (Londra)

• İngiltere, Birleşik Krallık’ı meydana getiren dört ülkeden en 
büyük ve merkezî olanıdır. Avrupa’nın batısında, Büyük 
Britanya adasında bulunur.

• İngiltere adı günümüzde yaygın olarak Birleşik Krallık veya 
Büyük Britanya anlamında kullanılır. Aslında Birleşik Krallık 
dört devletten oluşur. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey 
İrlanda.

• İngiltere’de 130 civarında üniversite bulunmaktadır. 
Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 200’e giren 
üniversitelerin %20’ye yakını İngiltere’de yer almaktadır.
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CHALFONT
SCHOOL  | LONDON

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

8-17 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

Londra’nın kuzeyinde, Londra şehir merkezine 1 saat, Londra 
Heathrow havalimanına 30 dk mesafede bulunan yaz okulu 
Buckinghamshire Üniversitesi’nin eski kampüsü Newland Park’da 
yer almaktadır. Özellikle küçük yaş grupları için yeşil alanları, sosyal 
imkanları ve Londra’ya kolay ulaşımı sayesinde oldukça ideal bir 
kampüstür. 

Halide B.
Grup Lideri

İlköğretim öğrecilerimizle çok keyifli 2 hafta geçirdik. 
Yeşil alanı bol ve güvenli bir kampüs, Londra’nın bir çok 
yerini de gezdik.

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

• Hafta içi Londra’da 2 tam gün gezi, hafta sonu ise 
Londra dışı 1 tam gün gezi Londra (Müzeler - Yürüyüş 
ve alışveriş turları - turistik yerler) Oxford, Brighton, 
Cambridge

KONAKLAMA & YEMEK

• Kampüste iki tip konaklama vardır. İki ve üç kişilik 
özel banyolu en suit odalar ve tek kişilik paylaşımlı 
banyolu standart odalar. Tam pansiyon yemek.

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, mini olimpiyatlar, basketbol, squash, 
voleybol, tenis, hazine avı, dans, maske yapımı, 
disko, karaoke, moda showları. 

Manchester

Liverpool

Oxford

Bristol

Torquay

Bournemouth
Hastings

Brighton

Cambridge

London

DANIŞMANIN
NOTU

Özellikle küçük yaş grupları için 
Londra’nın karmaşasının dışında 
sakin, güvenli ve yeşil alanı 
bol bir kampüs. Aynı zamanda 
Londra’ya ulaşım kolaylığı da 
avantaj.   

Portsmouth

Oswestry

Chester

St Albans

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

Yemekhane, spor salonu, tenis kortları, futbol ve rugby sahaları, iki farklı tiyatro salonu, eğlence ve TV odası, belirli 
alanlarda wi-fi, çamaşırhane

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖRNEK PROGRAM

Welcome Disco

Ders

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Film Gecesi Human Pac-Man Casino Night Game Night Karaoke Yetenek Şov

National Gallery Ders Tower Bridge Ders

Londra Yürüyüş

Turu
Ders Londra Gezisi Ders

Brighton Gezisi Serbest Gün

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda, tek ya da iki kişilik odalarda
konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 2 tam gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)
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Manchester

Liverpool

Oxford

Bristol

Torquay

Bournemouth
Hastings

Brighton

Cambridge

Portsmouth

Salisbury

Canterbury
London

Oswestry

Chester

UNIVERSITY
of EAST LONDON  | LONDON

University of East London’ın Docklands Kampüsünde yer alan 
yaz okulu, konumunun avantajı ile Londra içerisinde maksimum 
sayıda gezi sunmaktadır. Thames Nehri’nin yanında kurulmuş olan 
merkezdeki modern yurtlarda odaların çoğu nehir manzaralıdır. 
Yüksek öğrenci kapasitesi ile onlarca farklı ülkeden yüzlerce 
öğrenciyi aynı anda ağırlayabilen kampüs özellikle gezi sayısı fazla ve 
modern bir üniversitede programını geçirmek isteyen öğrenciler için 
tüm imkanlara sahiptir. 

Tuğba B.
Grup Lideri

“Merkeze ulaşım süper kolay, sanırım bir yaz okulu 
süresince ancak bu kadar fazla yer gezilebilir. Çok 
yorulduk ama harika anılarla ayrılıyoruz, bizi Londra’da 
da yalnız bırakmayan Success danışmanlarımıza teşekkür 
ediyoruz.”

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Hafta içi Londra’da 5 yarım gün gezi, hafta sonu ise 
Londra dışı 1 tam gün gezi Londra (Müzeler, yürüyüş 
ve alışveriş turları, turistik yerler) Oxford, Brighton, 
Cambridge

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler kampüs içerisindeki tek kişilik özel 
banyolu en suit odalarda konaklarlar.
Tam pansiyon yemek.

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, basketbol, voleybol, mini olimpiyatlar,  
takım oyunları, karaoke, yetenek yarışmaları, 
hazine avı, dans, disko

DANIŞMANIN
NOTU

Londra’yı keşfetmek 
için seçilebilecek en iyi 
merkezlerden birisi. Maksimum 
sayıda gezi sunan modern bir 
kampüs.   

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

11-17 Yaş 

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

St Albans

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

•  Yemekhane, açık spor sahaları, eğlence ve TV odası, market, ATM, starbucks, wi-fi, çamaşırhane
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda tek kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 5 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Basketbol

Natural History 
Museum

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Karaoke Bingo Indoor Sports Yetenek Şov Culture Club Takım Oyunları

Oxford Street Tower Bridge China Town Westfield Shopping

Ders Ders Ders Ders
Brighton

Gezisi
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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Manchester

Liverpool

Oxford

Bristol

Torquay

Bournemouth
Hastings

Brighton

Cambridge

London

Portsmouth

Salisbury

St Albans
Canterbury

Oswestry

Chester

GREEENWICH
UNIVERSITY  | LONDON

Medway nehrinin yakınında bulunan Chatham 
bölgesi bir çok üniversite kampüsüne 
ev sahipliği yapmaktadır. University of 
Greenwich’in Medway Kampüsü’nde yer alan 
yaz okulu merkezi Londra’nın merkezine 
45 dk mesafede bulunur. Modern sınıfları, 
sportif imkanları ve şehir merkezine kolay 
ulaşım imkanı ile memnuniyet oranı en 

yüksek kampüslerden biridir. Özellikle İngiliz eğitim hayatını yakından 
tanımak isteyen öğrenciler için çok keyifli bir seçenektir. 

Derya A.
Grup Lideri

“Kampüsün bulunduğu Chatham çok güzel, sakin ve 
güvenli bir bölge. Gezi olan günlerde Londra’da bir 
çok yer görme şansımız oldu. Programın sonundaki 3 
günlük Paris gezimizse harika bir son oldu, her şey için 
teşekkürler.”

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Hafta içi Londra’da 1 tam gün ve 1 yarım gün gezi, hafta 
sonu ise Londra dışı 1 tam gün gezi Londra (Müzeler, 
yürüyüş ve alışveriş turları, turistik yerler) Oxford, 
Brighton, Cambridge, Canterbury

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler kampüs içerisindeki tek kişilik özel 
banyolu en suit odalarda konaklarlar. Tam pansiyon 
yemek.

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Dans, futbol, voleybol, basketbol, bayrak yarışı, 
takım oyunları, bingo karaoke, film gecesi, 
yetenek yarışmaları

DANIŞMANIN
NOTU

Bir çok üniversitenin 
kampüslerini içinde barındıran 
Chatham bölgesinde 
Londra’nın yanı başında eğitim 
alabileceğiniz bir merkez.

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

12-17 Yaş 

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, yeşil alanlar, eğlence ve TV odası, tiyatro salonu, wi-fi, çamaşırhane
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda tek kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 1 tam ve 1 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Disko

Spor - Doğa 
Yürüyüşü

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Takım Oyunları Karaoke Bingo Mini Olimpiyatlar Film Gecesi Moda Şov

Spor - Dans Rochester Gezisi Hazine Avı

Ders Ders Ders
Cambridge

Gezisi

Londra Gezisi

ve National Gallery
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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QUEEN MARY UNIVERSITY
of LONDON | LONDON

Geniş ve modern kampüsüyle Queen Mary University of London 
Mile End Kampüsü Londra’da Zone 2 ‘de yer almaktadır. Şehrin 
tam merkezinde olmanın avantajıyla maksimum gezi sayısına sahip 
programda öğrenciler şehrin neredeyse her yerini keşfetme imkanı 
bulurlar. Kampüs aynı isimdeki Mile End Metro durağına yalnızca 5 dk 
yürüme mesafesindedir.  

Sibel A.
Grup Lideri

“Tam olarak istediğimiz buydu Londra’nın merkezinde 
olmak. Metro sistemini biraz çözerseniz stafflar olmadan 
kendiniz bile her yere gidebilirsiniz. Okulumuzda çokça 
gördüğümüz Success danışmanlarını Londra’da da 
görmek öğrencilerimizi ve velilerimizi de ekstra mutlu 
etti. Teşekkürler Success.”

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Hafta içi Londra’da 4 yarım gün gezi, hafta sonu ise 
Londra dışı 1 tam gün gezi Londra (Müzeler, yürüyüş 
ve alışveriş turları,turistik yerler) Oxford, Brighton, 
Cambridge, Canterbury 

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler kampüs içerisindeki tek kişilik özel 
banyolu en suit odalarda konaklarlar. Tam 
pansiyon yemek

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Takım Oyunları, karaoke, dans, badminton, 
futbol, voleybol, basketbol, film gecesi, yetenek 
yarışmaları, moda şov

DANIŞMANIN
NOTU

Londra’nın kalbinde eğitim 
alırken hafta içi her gün şehrin 
farklı bir yerini keşfetme imkanı.

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

12-17 Yaş 

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, eğlence ve TV odası, kapalı spor salonu, wi-fi, çamaşırhane
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda tek kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 4 yarım ve 1 tam gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Disko

Londra Keşif Turu

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Indoor Sports Karaoke Film Gecesi Bingo Takım Oyunları Mini Olimpiyatlar

British Museum
Thames Nehri

Gezisi
Spor Greenwich Gezisi

Ders DersDers Ders

Canterbury Gezisi Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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BRUNEL 
UNIVERSITY | LONDON

Yemyeşil, geniş ve modern imkanları ile Brunel University Uxbridge 
Kampüsü’nde yer alan yaz okulu merkezi 500 kişilik yaz okulu 
kapasitesi ile onlarca farklı ülkeden öğrenciyi ağırlar. Londra’nın 
kuzeyinde bulunan Uxbridge bölgesi sakin, güvenli yapısı ve 
şehir merkezine kolay ulaşımı ile bir çok avantajı içinde barındırır. 
Üniversite kampüsü sahip olduğu dünya standartlarındaki kapalı 
koşu parkuru ile Usain Bolt gibi dünyaca ünlü atletlere de ev sahipliği 
yapar. 

Funda Ö.
Grup Lideri

“Ne güzel bir yazdı, sen Afyon’dan al öğrencilerini 
Londra’ya, bununla da kalma bir de Paris’i gez gör. Baştan 
sona harika organize edilmiş bir iki buçuk hafta geçirdik. 
Tereddüt etmeden tavsiye ederim.”

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Hafta içi Londra’da 1 yarım ve 1 tam gün gezi, hafta sonu 
ise Londra dışı 1 tam gün gezi. Londra (Müzeler, yürüyüş 
ve alışveriş turları - turistik yerler) Oxford, Royal Windsor, 
Brighton

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler kampüs içerisindeki tek kişilik özel 
banyolu en suit odalarda konaklarlar. Tam 
pansiyon yemek

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol turnuvaları, yetenek yarışmaları, takım 
oyunları, karaoke, dans, voleybol, film gecesi, 
mini olimpiyatlar

DANIŞMANIN
NOTU

Hem eğitim hem de gezi 
anlamında gerçek bir Londra 
deneyimi yaşayabileceğiniz en 
popüler kampüslerden birisi.

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

9-17 Yaş 

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, spor salonu, yeşil alanlar, tenis kortları, banka, supermarket, fast food restaurant, wi-fi, çamaşırhane
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda tek kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 1 yarım ve 1 tam gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Disko

Spor

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Bayrak Yarışı Mini Olimpiyatlar Futbol Turnuvası Şarkı Yarışması Yetenek Yarışması Hazine Avı

British Museum Ders Spor

Ders Ders Ders
Windsor ve Windsor 

Kalesi Gezisi
Londra ve Thames 

Nehri Turu
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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SOUTH BANK 
UNIVERSITY  | LONDON

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

13-17 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

South Bank University Londra’nın tam merkezinde yer alır. Ünlü 
Thames Nehri’nin yakınında şehrin tüm turistik ve merak edilen 
bölgelerine olabilecek en yakın mesafede bulunan kampüs, özellikle 
Londra’yı her yönüyle keşfetmek isteyen gençler için harika bir 
seçenektir.

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

• Hafta içi 4 yarım gün Londra içi gezi, hafta sonu 1 tam 
gün Londra dışı gezi Londra (Müzeler, yürüyüş ve alışveriş 
turları, turistik yerler) Oxford, Brighton, Cambridge, 
Canterbury

KONAKLAMA & YEMEK

• Öğrenciler kampüs içerisinde ana binaya 3 dk 
mesafede tek kişilik ve özel banyolu odalarda 
konaklarlar. Tam pansiyon yemek.

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Salon futbolu, mini olimpiyatlar, basketbol, 
voleybol, badminton, film gecesi, disco, karaoke, 
takım oyunları, moda showları

Manchester

Liverpool

Oxford

Bristol

Torquay

Bournemouth
Hastings

Brighton

Cambridge

London

DANIŞMANIN
NOTU

Londra’nın tam merkezinde 
olmak isteyen öğrenciler için 
ideal. Parlamento Binalarının 
karşısında, Oxford Circus’a 10 
dk mesafede maksimum gezi 
imkanına sahip bir merkez.

Portsmouth

Salisbury

Oswestry

Chester

St Albans

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

Yemekhane, spor salonu, eğlence ve TV odası, belirli alanlarda wi-fi, çamaşırhane
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* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖRNEK PROGRAM

Welcome Disco

Londra Keşif Gezisi

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Karaoke Takım Oyunları Film Gecesi Game Night Hazine Avı Yetenek Şov

St. Paul’s Katedrali River Boat Cruise Indoor Sport Tower Bridge

Ders Ders Ders Ders

Cambridge Gezisi Serbest Gün

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda, tek kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 4 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)
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UNIVERSITY COLLEGE
LONDON (UCL)  | LONDON

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

13-17 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

University College London (UCL) İngiltere’nin en iyi 5, dünyanın en 
iyi 25 üniversitesinden biri olarak kabul edilir. Şehrin tam merkezinde 
bulunan kampüs öğrenciye dünyanın en prestijli üniversitelerinden 
birisinde konaklama ve eğitim alma imkanı sunarken Londra’yı en 
ince ayrıntısına kadar keşfetme fırsatını da tanımış olur.    

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Hafta içi 5 yarım gün Londra içi gezi, hafta sonu 1 
tam gün Londra dışı gezi, Londra (Müzeler, yürüyüş 
ve alışveriş turları, turistik Yerler) Oxford, Brighton, 
Cambridge, Canterbury

KONAKLAMA & YEMEK

• Öğrenciler kampüs içerisinde tek ya da iki kişilik 
paylaşımlı banyolu odalarda konaklarlar. Tam 
pansiyon yemek

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, mini olimpiyatlar, beyzbol, voleybol 
gibi aktiviteler okulun konumumun avantajıyla 
Regents Park’da gerçekleştirilir, film gecesi, 
disco, karaoke, takım oyunları, moda showları

Manchester

Liverpool

Oxford

Bristol

Torquay

Bournemouth
Hastings

Brighton

Cambridge

London

DANIŞMANIN
NOTU

Londra’nın kalbinde, 1. sınıf bir 
üniversite kampüsünde eğitim 
alarak Londra’yı keşfetmek... 
Daha ne olsun!

Portsmouth

Salisbury

Oswestry

Chester

St Albans

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

İlknur C.
Grup Lideri

“Bu kadar prestijli bir üniversite kampüsünde olmak 
öğrencilerimin motivasyonunu çok arttırdı. Çok merkezi 
bir kampüs, bir çok yere yürüme mesafesindeydik. 
Londra gibi bir metropolde ulaşım konusunda çok rahat 
ettik. ”

KAMPÜS OLANAKLARI

Yemekhane, eğlence ve TV odası, wi-fi, çamaşırhane
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* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖRNEK PROGRAM

Welcome Disco

Londra Keşif Gezisi

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Takım Oyunları Karaoke Film Gecesi Moda Şov Casino Night International Night

Rive Boat Cruise Alışveriş Gezisi Oxford Street Camden Town

Ders Ders Ders Ders

Canterbury Gezisi Serbest Gün

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda, tek ya da iki kişilik odalarda
konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 5 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)
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UNIVERSITY
of HERTFORDSHIRE  | HATFIELD

University of Hertfordshire’ın De Havilland kampüsünde yer alan 
yaz okulu merkezi üst düzey konaklama ve sosyal imkanları ile öne 
çıkmaktadır. Londra’nın yalnızca 35 km kuzeyinde yer alan merkez, 
güvenli ve sakin bir kampüs ortamı sunarken şehir merkezine kolay 
ulaşımı sayesinde program süresi boyunca merak edilen hemen 
hemen her yeri görme imkanı tanır. Tüm gezilerde ulaşım özel 
servislerle sağlanmaktadır. 

Emrah D.
Grup Lideri

“Kampüsün tüm imkanları, özellikle odaları çok güzeldi. 
Okul olarak ikinci kez bu kampüse geldik, kaliteli 
servis ve İngiltere’deki sürpriz ziyaretleri için Success’e 
teşekkürler.”

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Hafta içi Londra’da 3 yarım gün gezi, hafta sonu ise 
Londra dışı 1 tam gün gezi Londra (Müzeler, yürüyüş 
ve alışveriş turları, turistik yerler) Oxford, Brighton, 
Cambridge

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler kampüs içerisindeki tek kişilik özel 
banyolu en suit ya da tek kişilik paylaşımlı banyolu 
odalarda konaklarlar. Tam pansiyon yemek

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, voleybol, basketbol, drama, dans, takım 
oyunları, karaoke, yetenek yarışmaları, hazine avı, 
film gecesi

DANIŞMANIN
NOTU

Londra’nın kuzeyinde, nezih ve 
ultra modern bir kampüs. Şehrin 
koşuşturmasının dışında ama 
her yere hemen ulaşabilecek 
konumdasınız. 

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

11-18 Yaş 

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, açık spor sahaları, kapalı yüzme havuzu, eğlence ve TV odası, tenis kortları, tiyatro salonu, wi-fi, 
çamaşırhane
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda tek kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 3 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Hard Rock Cafe

Londra ve

Buckingham Palace

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Yetenek Şov Takım Oyunları Disko Moda Şov Karaoke Hazine Avı

Spor - Dans - Drama Tower Bridge Spor - Dans - Drama British Museum

Ders Ders Ders Ders
Cambridge

Gezisi
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.



28 29

Manchester
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Oxford

Bristol

Torquay
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Hastings

Brighton

Cambridge

London

BELL
ST ALBANS | LONDON

Bell St Albans, Londra’ya 25 dk mesafede 60 dönüm yeşil arazi 
üzerine kurulu ve 12 ay hizmet veren İngiltere’nin en köklü 
okullarından birisidir. Diğer yaz okulu programlarından farklı olarak 
20 derslik standart İngilizce programının haricinde her hafta 
öğrencinin ilgi alanına göre seçeceği ek modüller ile eğitim proje 
bazlı olarak ders dışında da devam eder. Bu şekilde öğrenciler 
programın her anında İngilizce’yi kullanarak fayda sağlar. Özellikle 
yoğun ve özel ilgi alanlarına yönelik bir şekilde eğitim almak isteyen 
öğrenciler için üst düzey kalitede ideal bir okuldur. 

Umut G.
Öğrenci

“Kardeşim ve kuzenimle birlikte 3 hafta boyunca çok 
güzel zaman geçirdik. Okul çok büyüktü, özellikle 
seçmeli dersler ve aktiviteler çok eğlenceliydi.“

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Her hafta 2 tam gün gezi Londra (Müzeler, yürüyüş ve 
alışveriş turları, turistik yerler) Brighton, Cambridge, 
Canterbury, Oxford

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler kampüs içerisinde tek ya da iki kişilik 
paylaşımlı banyolu odalarda konaklarlar. Tam 
pansiyon yemek

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, voleybol, basketbol, müzik, sanat, 
drama aktiviteleri, okçuluk, fotoğrafçılık, fitness

DANIŞMANIN
NOTU

İngiltere’nin en prestijli 
okullarından birisinde doğrudan 
İngilizce eğitim odaklı üst düzey 
bir program.

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

7-17 Yaş

28 Ders

En Fazla 15 Kişi

Portsmouth

Salisbury

Oswestry

Chester

St Albans

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, spor salonu, 60 dönüm açık spor sahası, müzik, sanat, drama ve workshop stüdyoları, tiyatro salonu, 
çamaşırhane, wi-fi
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda tek ya da iki kişilik odalarda
konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 1 tam gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Moda Şov

Okçuluk

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Spor Film Gecesi Disco Yetenek Şov Hazine Avı Takım Oyunları

Drama
Oxford ve Punting 

Gezisi
Fitness Futbol - Voleybol

Ders Ders Ders Ders

Brighton Gezisi Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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Hastings

Brighton
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SKOLA  | LONDON

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

3-7 / 8-13 / 18+(Ebeveyn)

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

Skola, Londra’nın tam merkezinde birbirine oldukça yakın mesafede 
yer alan 5 farklı okuluyla her yaştan öğrenciye ve dileyen yetişkinlere 
çocuklarıyla birlikte eğitim alabilecekleri özel programlar sunan 
önde gelen okullardan birisidir. 3-7 yaş, 8-10 yaş, 11-17 yaş, 8-17 yaş 
aralığındaki öğrenciler için 4 farklı okul ile birlikte 18 yaş üzeri anne 
ya da babalar için de yetişkin okulu hizmet vermektedir. Sabahtan 
öğleden sonraya kadar süren kurslarda eğitim alan öğrenciler belirli 
aktivite ve gezilere aileleriyle birlikte katılabilmektedir. Ailelerin 
tercihine göre bir çok konaklama tipi sunulan okulda, dileyen aileler 
için konaklama okul arası servis hizmeti de verilmektedir. 

Yelda G.
Veli

“3 Anne 4 çocuk olarak Londra’da çok faydalı 3 hafta 
geçirdik. İlk günden son güne kadar her şeyimizi 
organize eden, Londra’da ya yanımızda ya da bir telefon 
uzağımızda olan Kaan Bey’e özel olarak teşekkür 
ediyoruz.”

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Hafta içi 2 yarım gün gezi, hafta sonu 1 tam gün Londra 
dışı gezi, Londra (Müzeler, yürüyüş ve alışveriş turları, 
turistik yerler), Brighton, Cambridge, Canterbury, 
Greenwich, Oxford

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler ebeveynleri ile birlikte İngiliz bir ailenin 
yanında ya da hotel/residence/ev türünde farklı bir 
konaklamada kalabilirler

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, voleybol, basketbol, müzik, sanat ve 
spor aktiviteleri

DANIŞMANIN
NOTU

Londra’nın kalbinde her yaştan 
çocuğuyla birlikte eğitim almak 
isteyen aileler için nokta atışı bir 
seçenek.

Portsmouth

Salisbury

Oswestry

Chester

St Albans

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

*Aile Programı
* Ebeveyn ve çocuk birlikte katılabilir.

KAMPÜS OLANAKLARI

• Londra Zone 1‘de 5 farklı okul, açık hava aktiviteleri için Londra’nın ünlü parklarına kolay ulaşım, okulda öğle yemeği
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ÖRNEK PROGRAM

Spor - Sanat

Aktivitesi

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Aile ya da Ebeveyn ile Serbest Zaman

Natural History 
Museum

Spor - Sanat 
Aktivitesi

Buckingham Palace
Spor - Sanat 

Aktivitesi

Ders Ders Ders Ders

Oxford Gezisi Serbest Gün

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Ebeveyn ile birlikte aile yanı ya da otel/residence/ev 
konaklaması
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 2 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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Paris şehir turu ve

Disneyland
Success Teens - Paris programımız,
tüm Londra Yaz Okulu programlarımızın sonuna 
eklenebilmektedir.!

Öğrencilerimizin İngiltere’de geçirdikleri yaz okulu programlarının devamında katılabilecekleri 2 gece 3 gün süren 
Paris turumuzun birinci gününde dünyanın en çok ziyaret edilen başkenti Paris’i baştan sona keşfediyoruz.

İkinci günde ise tüm çocukların hayallerini süsleyen dünyanın en büyük eğlence merkezi Disneyland’de bütün gün 
boyunca doyasıya eğleniyoruz. Dönüşümüz üçüncü gün kahvaltının ardından Paris’ten Türkiye’ye.

ADIM ADIM SUCCESS TEENS - PARİS
• İngiltere yaz okulu programımızın son günü olan Pazar sabahı Londra’dan Eurostar Hızlı Treni ile Manş Denizi'nin 
altından Paris’e yola çıkıyoruz.

• Paris ekibimiz grubumuzu Gare de Nord’ta karşılıyor.

• Türk rehberimiz eşliğinde yaklaşık 5 saat sürecek olan kapsamlı şehir turumuza başlıyoruz.

• Belirli noktalarda verilecek fotoğraf molaları ile tüm Paris’i keşfediyoruz. Eiffel Kulesi, Notre Dame Katedrali, 
Louvre Müzesi, Sacre Coeur Bazilikası, Moulin Rouge, Şanzelize Caddesi, Paris Opera Binası, Lüksemburg Bahçeleri, 
Concorde Meydanı görülecek yerlerden başlıcalarıdır. 

• Şehir turumuzun ardından şehir merkezindeki otelemize*** yerleşip dinlenmeye çekiliyoruz.

• İkinci günün sabahında oteldeki kahvaltımızın ardından ekiplerimiz tarafından açılış saatinde Disneyland’e transfer 
ediliyoruz.

• Tüm gün Disneyland’daki iki park için de geçerli sınırsız biletlerimizle doyasıya eğleniyoruz. Akşam otelimizde 
konaklama.

• Üçüncü günde ise kahvaltımızın ardından havalimanına transfer ve Türkiye’ye dönüş.

(2 Gece - 3 Gün)

LONDRA’da KAHVALTI
PARİS’te AKŞAM YEMEĞİ
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UNIVERSITY of
SUSSEX  | BRIGHTON

Özellikle yaz aylarında genç nüfusun uğrak yerlerinden ve 
İngiltere’nin en popüler güney kentlerinden olan Brighton’da şehir 
merkezine 10 dk mesafede bulunan University of Sussex, modern 
kampüs olanakları ve lokasyonuyla çok sevilen bir yaz okulu 
merkezidir. Plajları, ünlü ve ikonik iskelesi Brighton Pier, genç nüfusu 
ve hareketli öğrenci hayatıyla merak uyandıran Brighton’ın en büyük 
bir diğer avantajı da Londra'ya yalnızca 45 dk mesafede oluşudur. 

Candan Y.
Grup Lideri

“Daha önce de yaz okulu tecrübelerim olmasına rağmen 
buradan dönmek istemedim. Baştan sona grubumla çok 
güzel 2 hafta geçirdik, merkez çok modern ve lokasyon 
çok iyi. Bu arada Success’in Türkiye’de dağıttığı sim 
cardlar çok işimize yaradı.”

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Hafta içi Brighton’da 3 yarım gün gezi, hafta sonu ise 
Brighton dışı 1 tam gün gezi Brighton (Müzeler, yürüyüş 
ve alışveriş turları, turistik yerler) Londra, Canterbury, 
Cambridge

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler kampüs içerisindeki tek kişilik özel 
banyolu en suit odalarda konaklarlar.
Tam Pansiyon Yemek.

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, mini olimpiyatlar, basketbol, voleybol, 
masa tenisi, hazine avı, dans, disco, karaoke, 
yetenek yarışmaları

DANIŞMANIN
NOTU

Londra’nın yanı başında 
İngiltere’nin en popüler güney 
kentlerinden Brighton’da 
modern bir kampüs.    

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

11-17 Yaş 

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

Portsmouth

Salisbury

Canterbury

Oswestry

Chester

St Albans

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, açık spor sahaları, eğlence ve TV odası, wi-fi, çamaşırhane
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda tek kişilik odalarda
konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 3 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Disko

Brighton Pier

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Film Gecesi Yetenek Şov Takım Oyunları Karaoke Moda Şov Hazine Avı

Mini Olimpiyatlar Royal Pavilion Spor Arundel Castle

Ders Ders Ders Ders
Londra

Gezisi
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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BOURNEMOUTH
UNIVERSITY | BOURNEMOUTH

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

12-17 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Hafta içi 2 yarım gün gezi, hafta sonu 1 tam gün 
Bournemouth dışı gezi, Bournemouth (Plajlar, müzeler, 
yürüyüş ve alışveriş turları, turistik yerler) Londra, Bath, 
Portsmouth 

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler kampüs içerisindeki tek kişilik paylaşımlı 
banyolu odalarda konaklarlar. Tam pansiyon yemek

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, basketbol, voleybol, gym, hazine avı, 
film gecesi, disco, plaj aktiviteleri, takım oyunları, 
yetenek showları

Manchester

Liverpool

Oxford

Bristol

Torquay

Bournemouth
Hastings

Brighton

Cambridge

London

DANIŞMANIN
NOTU

12 km uzunluğundaki plajlarıyla 
İngiltere’nin en popüler güney 
kentinde harika bir yaz okulu.

University of Bournemouth’un Talbot Kampüsünde yer alan yaz 
okulu, İngiltere’de özellikle yaz dönemlerinde İngiliz halkının ve 
yabancıların en çok ziyaret ettiği güney kentlerinin başında olan 
Bournemouth’da bulunuyor. Kilometrelerce uzunluktaki plajları, 
hareketli ve dinamik sosyal yaşantısı ve aynı zamanda büyük şehir 
özelliğiyle yaz okulu programları için ihtiyaç olan her şeye sahip bir 
merkez. Portsmouth

Salisbury

Oswestry

Chester

St Albans

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

Yemekhane, spor salonu, tenis kortları, halı saha, mini golf, eğlence ve TV odası, belirli alanlarda wi-fi, çamaşırhane
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* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖRNEK PROGRAM

Beach Party

Su Sporları

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Hazine Avı Karaoke International Night Film Gecesi Kostüm Partisi Plaj Oyunları

Bournemouth Gezisi Stonehenge Gezisi Mini Golf Yüzme

Ders Ders Ders Ders

Londra Gezisi Serbest Gün

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda, tek kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 2 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)
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UNIVERSITY OF
PORTSMOUTH | SOUTHSEA

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

9-17 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

University of Portsmouth’un Langstone Kampüsünde yer alan yaz 
okulu İngiltere’nin güneyinde yer alan Portsmouth’un en şirin sahil 
kasabalarından Southsea’de bulunur. Harika sahillere, ünlü plajlara ve 
samimi bir şehir yapısına sahip olan bölge öğrenciye güvenli, keyifli 
ve farklı bir yaz okulu tecrübesi imkanı sunar. Üniversitenin sosyal 
ve sportif imkanları ile bu şirin sahil kasabasının samimiyeti bir araya 
geldiğinde oldukça keyifli bir program ortaya çıkar.  

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Hafta içi 2 yarım gün gezi, hafta sonu 1 tam gün 
Portsmouth dışı gezi, Portsmouth (Müzeler, yürüyüş ve 
alışveriş turları, turistik yerler) Londra, Brighton, Oxford

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler kampüs içerisindeki tek kişilik ve özel 
banyolu ensuit odalarda konaklarlar. Tam pansiyon 
yemek

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, mini olimpiyatlar, rounders, basketbal, 
voleybol, tenis, hazine avı, film gecesi, disco, 
karaoke, takım oyunları, yetenek showları

Manchester

Liverpool

Oxford

Bristol

Torquay

Bournemouth
Hastings

Brighton

Cambridge

London

DANIŞMANIN
NOTU

İngiltere’nin güneyinde en 
popüler liman kentlerinden 
birisinde eğitim alabileceğiniz 
modern bir kampüs.

Portsmouth

Salisbury

Oswestry

Chester

St Albans

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

Betül T.
Veli

“Kızımın ilk yaz okuluydu, çok mutlu döndü. Başta 
acaba yaşı küçük mü diye biraz çekindik ama sağolsun 
Success danışmanları bizi her konuda rahatlattı, şimdi iyi 
ki göndermişiz diyoruz. Her şey için teşekkürler, seneye 
görüşmek üzere.”

KAMPÜS OLANAKLARI

Yemekhane, açık futbol, rugby ve tenis sahaları, eğlence ve TV odası, wi-fi, çamaşırhane
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* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖRNEK PROGRAM

Welcome Disco

Spor

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Dans Karaoke Film Gecesi Okuma Klübü International Night Takım Oyunları

Portsmouth ve 
Alışveriş Gezisi

Doğa Yürüyüşü Chichester Gezisi Spor

Ders Ders Ders Ders

Londra Gezisi Serbest Gün

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda, tek kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 2 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)
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Manchester

Liverpool

Oxford

Bristol

Torquay

Bournemouth
Hastings

Brighton

Cambridge

London

Portsmouth

Salisbury

Canterbury

Oswestry

Chester

UNIVERSITY of
KENT  | CANTERBURY

Tarihi bir katedral şehri olan Canterbury aynı zamanda Ortaçağ'dan 
kalma sokakları ve harika şekilde korunmuş binalarıyla UNESCO 
dünya mirası listesinde yer almaktadır. Yaz Okulu programı bölgenin 
ve İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinden University of Kent 
kampüsünde uygulanmaktadır. Tüm şehri gören nefis manzarası, 
yeşil alanları ve modern imkanları ile yaz okulu programları için tüm 
imkanlara sahip bir kampüstür.  

Gülşah E.
Grup Lideri

“Canterbury şehrine aşık olduk, bir masalın içinde 
gibisiniz. Şehrin içinden geçen nehirde mutlaka gondol 
turu yapın. Teşekkürler Success!”

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Hafta içi Canterbury’de 2 yarım gün gezi, hafta sonu ise 
Canterbury dışı 1 tam gün gezi Canterbury (Müzeler, 
yürüyüş ve alışveriş turları, turistik yerler) Londra, 
Brighton, Cambridge

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler kampüs içerisindeki tek kişilik özel 
banyolu en suit ya da standart odalarda konaklarlar.
Tam pansiyon yemek.

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Basketbol, voleybol, futbol, mini olimpiyatlar,  
karaoke, yetenek yarışmaları hazine avı, dans, 
disco, takım oyunları

DANIŞMANIN
NOTU

Tarih kokan bu güzel İngiliz 
kentinde, güvenli, yemyeşil ve 
modern bir kampüste eğitim 
alacağınız keyifli bir program.     

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

11-17 Yaş 

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

St Albans

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, açık spor sahaları, tenis kortları, spor salonu, dans stüdyosu, eğlence ve TV odası, wi-fi, çamaşırhane
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda tek kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 2 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Welcome Disco

Canterbury Gezisi

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Takım Oyunları Hazine Avı Karaoke Yetenek Şov Kostüm Partisi Moda Şov

Spor Mini Olimpiyatlar
Dickens House 

Museum
Spor

Ders Ders Ders Ders
Londra

Gezisi
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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OXFORD BROOKS
UNIVERSITY | OXFORD

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

12-17 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Hafta içi 2 yarım gün gezi, hafta sonu 1 tam gün Oxford 
dışı gezi, Oxford (Müzeler, yürüyüş ve alışveriş turları, 
turistik yerler) Londra, Warwick Kalesi, Stratford, Upon, 
Avon

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler ana kampüse yürüme mesafesinde 
bulunan tek kişilik özel banyolu en-suit odalarda 
konaklarlar. Tam pansiyon yemek.

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, softball, basketbal, voleybol, 
badminton, aerobik ve masa tenisi, hazine avı, 
film gecesi, disco, karaoke, takım oyunları, 
yetenek showları

Manchester

Liverpool

Oxford

Bristol

Torquay

Bournemouth
Hastings

Brighton

Cambridge

London

DANIŞMANIN
NOTU

İngiltere’nin en tarih kokan 
şehirlerinden birisinde modern 
bir üniversitede eğitim almak 
isteyecek öğrenciler için ideal.

Oxford Brooks University’nin Headington Kampüsünde yer alan yaz 
okulu ünlü Oxford şehir merkezine 20 dk yürüme mesafesindendir. 
Tarihi ve turistik mekanları, cafeleri, restarurantları ve dünyaca 
ünlü Oxford Üniversitesi ile İngiltere’de olduğunu öğrenciye tam 
anlamıyla hissettiren merkez genç öğrencilere keyifli bir gezi-aktivite 
programını da beraberinde sunar.

Portsmouth

Salisbury

Oswestry

Chester

St Albans

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

Elçin T.
Öğrenci

“Success’le ikinci yaz okulum. Bu kez Oxford’u 
tercih ettik, yine çok eğlendim ve bir sürü yabancı 
arkadaşım oldu. Kampüs çok rahattı, barbekü 
partilerini özleyeceğim. İngilizce konuşurken artık hiç 
çekinmiyorum, umarım üniversiteyi de yurt dışında 
okuyabilirim.”

KAMPÜS OLANAKLARI

Yemekhane, spor salonu ve yeşil alanlar, eğlence ve TV odası wi-fi, çamaşırhane
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* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖRNEK PROGRAM

Welcome Disco

Oxford Keşif Gezisi

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Moda Şov Barbekü Film Gecesi Karaoke Barbekü Takım Oyunları

Aktivite
Bicester Village 

Gezisi
Aktivite Aktivite

Ders Ders Ders Ders

Londra Gezisi Serbest Gün

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda, tek kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 2 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)
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GODOLPHIN
SCHOOL | SALISBURY

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

12-17 Yaş

20 ya da 30 Ders

En Fazla 15 Kişi

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Hafta içi 2 yarım gün gezi, hafta sonu 1 tam gün 
Salisbury dışı gezi, Salisbury (Müzeler, yürüyüş ve alışveriş 
turları, turistik yerler) Londra, Bath, Cardiff, Windsor, 
Stonehenge

KONAKLAMA & YEMEK

İki tip konaklama sunulmaktadır. Öğrenciler aile 
yanındaki çift kişilik odalarda konaklayabildikleri 
gibi Kampüs içerisindeki 1,2,3,4 ve 5 kişilik 
paylaşımlı banyolu odalarda da konaklama 
seçebilirler. Tam pansiyon yemek

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Yüzme, futbol, voleybol, tenis, beyzbol, 
badminton, dans, hazine avı, film hecesi, disco, 
barbekü, takım oyunları, yetenek showları

Manchester

Liverpool

Oxford

Bristol

Torquay

Bournemouth
Hastings

Brighton

Cambridge

London

DANIŞMANIN
NOTU

Tam bir yatılı İngiliz okulu 
tecrübesi. Gezilen katedraller ve 
dünyaca ünlü ‘Stonehenge’ de 
programda büyük artı 

Portsmouth

İngiltere’nin güney batısında yer alan ve tarihi dokusuyla sizi kendine 
hayran bırakacak bir şehir olan Salisbury ,Yaz Okulu programlarında farklı 
ve keyifli bir seçenek arayanlar için çok iyi bir tercih olabilir. Aile yanı ve yurt 
seçeneklerinin ikisinin birden sunulduğu okulda, öğrenci tam olarak İngiliz 
eğitim hayatını tecrübe etme şansını yakalar. İngiltere’nin en yüksek katedrali 
olan Salisbury Catedral, dünyanın en ünlü yapılarından ‘Stonehenge’, hafta 
sonu gezilerde ziyaret edilen Unesco Dünya Mirasları Listesindeki Bath şehri 
gezilecek yerlerden sadece birkaçıdır. 

Salisbury

Oswestry

Chester

St Albans

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

Arzu E.
Veli

“Bir çok seçeneği değerlendirdikten sonra Salisbury’e karar verdik. 
Açıkçası oğlum mümkün olduğunca Türk öğrencilerin az olacağı 
bir yerde olsun istiyorduk öyle de oldu. Merkezi ve arkadaşlarını 
çok sevdi, 3 haftanın sonunda biraz daha kalmak istedi :) 
Önümüzdeki yıl yaşı da büyüdüğü için daha uzun bir program 
tercih edeceğiz. Teşekkürler. ”

KAMPÜS OLANAKLARI

Yemekhane, spor salonu, tenis kortları, sinema, bilgisayar laboratuarları, yüzme havuzu, wi-fi, çamaşırhane
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* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖRNEK PROGRAM

Disko

Voleybol-Futbol

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Barbekü Karaoke Takım Oyunları Hazine Avı International Night Takım Oyunları

Salsa - Yüzme Stonehenge Gezisi Tenis - Beyzbol Salisbury Katedrali

Ders Ders Ders Ders

Bath Gezisi Serbest Gün

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Aile yanı ya da okul yurdunda 1,2,3,4,5 kişilik
odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 2 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)
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DOWNSIDE SCHOOL | BATH

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

8-12 ve 12-17 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

İngiltere’nin güneybatısında Unesco Dünya Mirasları listesinde yer 
alan Bath şehrinde bulunan Downside School, ülkenin en köklü ve 
prestijli özel okullarından birisidir. 500 dönümlük araziye kurulu klasik 
‘Harry Potter’ tarzındaki okulda harika sosyal ve sportif imkanlarla 
İngiliz tarihini bir araya getiren üst düzey kalitede bir eğitim 
sunuluyor. Dileyen öğrenciler için yoğunlaştırılmış İngilizce programı 
ya da tenis ve binicilik dersleri de mevcut.

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Hafta içi 1 ya da 2 yarım gün gezi, hafta sonu 1 tam gün 
Bath dışı gezi Bath (Müzeler, yürüyüş ve alışveriş turları, 
turistik yerler) Londra, Salisbury, Oxford, Cardiff, Warwick

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler kampüs içerisinde tek ya da iki kişilik 
paylaşımlı banyolu odalarda konaklarlar.  
Tam pansiyon yemek

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, voleybol, basketbol, yüzme, tenis, 
rugby, hazine avı, film gecesi, disco, karaoke, 
takım oyunları, yetenek showları, opsiyonel tenis 
ve binicilik dersleri

Manchester

Liverpool

Oxford

Bristol

Bournemouth
Hastings

Brighton

Cambridge

London

DANIŞMANIN
NOTU

İngiltere’nin en prestijli yatılı 
Harry Potter tarzı özel yatılı 
okullarından birisinde bambaşka 
bir deneyim.

Portsmouth

Salisbury

Oswestry

Chester

Bath

St Albans

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, spor salonu, 100 dönüm açık spor sahası, ısıtmalı yüzme havuzu, dans - drama - moda workshop 
stüdyosu, çamaşırhane, wifi
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* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖRNEK PROGRAM

Karaoke

Basketbol - Futbol

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Film Gecesi Yetenek Şov Disko Spor International Night Hazine Avı

Dans
Bath Keşif ve 

Alışveriş Gezisi
Salsa Yüzme

Ders Ders Ders Ders
Londra ve London 

Eye Gezisi
Serbest Gün

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda tek ya da iki kişilik odalarda
konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 1 ya da 2 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)
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MORETON HALL
SCHOOL | OSWESTRY

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

3-7 / 8-13 / 18+(Ebeveyn)

15-20 Ders

En Fazla 15 Kişi

İngiltere’nin en prestijli yatılı okullarından olan Moreton 
Hall School, ülkenin kuzeyinde Manchester, Liverpool ve 
Birmingham’a yalnızca 1 saat mesafede bulunan tarihi kent 
Oswestry şehrinin hemen yanı başındadır. Program özel 
olarak küçük çocuklar ve ebeveynleri için dizayn edilmiş bir 
aile programıdır. Harika bir İngiltere deneyimi için çocuk ve 
aileler aynı kampüste ayrı ayrı eğitim alırken, öğleden sonra, 
akşamlar ve hafta sonları aktivite-gezilerde birlikte olurlar.  

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Hafta içi 2 yarım gün gezi, hafta sonu 1 tam gün 
Oswestry dışı gezi, Oswestry (Müzeler, yürüyüş ve 
alışveriş turları, turistik yerler) Manchester, Birmingham, 
Chester, Cardiff, Liverpool

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler ebeveynleri ile birlikte kampüs içerisinde 
iki ya da üç kişilik özel banyolu ensuit odalarda 
konaklarlar. Tam Pansiyon Yemek.

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Küçük yaş grubu için oyunlar, futbol, voleybol, 
basketbol, yüzme, tenis, golf, kriket, fitness, 
hazine avı, film gecesi, dans, takım oyunları, 
yetenek showları, opsiyonel tenis ve golf ve 
fitness dersleri

Manchester

Liverpool

Oxford

Bristol

Torquay

Bournemouth
Hastings

Brighton

Cambridge

London

DANIŞMANIN
NOTU

Özellikle küçük çocukları ile 
birlikte aile programı arayanlar 
için harika bir seçenek.

Portsmouth

Oswestry

Chester

Salisbury

St Albans

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

*Aile Programı
* Ebeveyn ve çocuk birlikte katılabilir.

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, spor salonu, golf sahası, ısıtmalı yüzme havuzu, tiyatro, workshop, dans salonu, çamaşırhane, wi-fi
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* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖRNEK PROGRAM

Hoşgeldin Partisi

Alışveriş Turu

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Barbekü Dans Fitness Müzik Zumba Film Gecesi

Yüzme
Attingham Park 

Gezisi
Tenis - Golf Spa

Ders Ders Ders Ders

Manchester Gezisi Serbest Gün

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda, iki ya da üç kişilik odalarda
konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 2 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)



50 51

Manchester

Liverpool

Oxford

Bristol

Torquay

Bournemouth
Hastings

Brighton

Cambridge

London

MILLFIELD | SOMERSET

Millfield, İngiltere’nin batısında Somerset bölgesinde bulunan 
kendisine ait 4 farklı kampüsü ve yaz okulu programları konusunda 
uzman kadrosu ile ülkenin en iyi yaz okulu program uygulayıcı 
kuruluşlarından birisi olarak gösterilir. Okul diğer tüm okullardan 
farklı olarak sunmuş olduğu ilgi alanına özel akademiler ile 
spor, sanat ve farklı yaratıcılık alanlarında aktivite seçenekleriyle 
programları bir üst seviyeye taşımaktadır.

Emir S.
Öğrenci

“Success’le 4 farklı yaz 4 farklı yaz okuluna gittim. Hepsi 
çok güzeldi ama Millfield’ın yeri ayrı, Gerçekten evinde 
gibi hissediyorsun ve müthiş imkanları var.”

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Her hafta 1 yarım ve 1 tam gün gezi, Exeter, Bath, 
Bournemouth, Oxford, Bristol, London

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler eğitim aldıkları kampüse göre
1 ya da 2-3-4-5 kişilik özel banyolu ensuit ya da 
paylaşımlı banyolu odalarda konaklarlar. Tam 
pansiyon yemek

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, voleybol, basketbol, yüzme, tenis, golf, 
hockey, binicilik, badminton, satranç, aşçılık, 
dans, drama, atletizm, squash, rugby, dövüş 
sporları, bilgisayar programcılığı, moda, film 
yapımcılığı

DANIŞMANIN
NOTU

Yaz okulu programlarının lider 
kuruluşlarından birisinde üst 
düzey sosyal imkanlarla harika 
bir program.

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

6-17 Yaş

20-30 Ders

En Fazla 15 Kişi

Portsmouth

Salisbury

Oswestry

Chester

St Albans

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, kapalı spor salonu, açık spor sahaları, olimpik yüzme havuzu, müzik, sanat, drama, workshop stüdyosu, 
tiyatro salonu, çamaşırhane, wi-fi
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda 1,2,3,4,5 kişilik odalarda
konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 1 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Disko

Yüzme

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Takım Oyunları Film Gecesi Yetenek Şov Hazine Avı Karaoke Şarkı Yarışması

Drama Bath Gezisi Fitness Dans

Ders Ders Ders Ders
Bournemouth

Gezisi
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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CITY OF LIVERPOOL
COLLEGE  | LIVERPOOL

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

12-17 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

İngiltere’nin kuzeyinde yer alan liman kenti Liverpool, ülkenin en 
güvenli ikinci şehri olmasının yanı sıra 2008 yılında Avrupa’nın 
kültür başkenti seçilmiştir. Sanat, tarih ve futbolla bolca anılan şehir 
aynı zamanda yüksek öğrenim konusunda kuzeyin en popüler 
lokasyonlarındandır. Şehrin tam merkezinde yer alan City of 
Liverpool College, tarihi ve turistik yerlere kolay ulaşımı, modern 
eğitim binası ve okulun sunduğu üst düzey konaklamalarla öne 
çıkmaktadır. 

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Hafta içi 5 yarım gün gezi, hafta sonu 1 tam gün 
Liverpool dışı gezi Liverpool (Müzeler, yürüyüş ve alışveriş 
turları, turistik yerler) Londra, Manchester, Leeds, York

KONAKLAMA & YEMEK

İki tip konaklama sunulmaktadır. Dileyen öğrenciler 
aile yanında konaklayabilir. Yurt konaklaması seçen 
öğrenciler içinse okula yürüme mesafesinde özel 
banyolu en suit odalar mevcuttur. Tam pansiyon 
yemek

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, voleybol, basketbol, dans, hazine avı, 
film gecesi, disco, karaoke, takım oyunları, 
yetenek showları

Manchester

Liverpool

Oxford

Bristol

Torquay

Bournemouth
Hastings

Brighton

Cambridge

London

DANIŞMANIN
NOTU

Titanic’in denize indiği, 
Beatles’ın doğduğu şehir. Futbol 
takımlarından bahsetmeye 
herhalde gerek yok

Portsmouth

Salisbury

Oswestry

Chester

St Albans

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

Yemekhane, spor salonu, dans stüdyosu, çamaşırhane, wi-fi
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* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖRNEK PROGRAM

Karaoke

The Tate Gallery

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Film Gecesi Yetenek Şov Disko Spor International Night Hazine Avı

Liverpool Stadyumu World Museum The Beatles Story Albert Dock

Ders Ders Ders Ders

Manchester Gezisi Serbest Gün

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Aile yanı ya da okul yurdunda tek kişilik odalarda 
konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 5 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)
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Manchester

Liverpool

Oxford

Bristol

Torquay

Bournemouth
Hastings

Brighton

Cambridge

London

İNGİLİZCE ve MACERA
KAMPI  | SURREY

PGL yaz kampları, alışılagelmiş yaz okulu anlayışının tamamen 
dışında eğitim veren farklı bir yaz kampı seçeneği sunuyor. İngilizce 
eğitimle, çocuklar ve gençler için dizayn edilmiş özel outdoor parkur 
aktivitelerini birleştiren okul yabancı dil gelişimini farklı ve eğlenceli 
bir ortamla bir araya getiriyor. Uluslararası öğrenciler dışında yaz 
tatilini değerlendirmek isteyen İngiliz öğrencilerin de katıldığı 
programlarda öğlene kadar yapılan derslerin ardından öğrencinin 
isteğine göre seçtiği parkur aktiviteleri ve gezilerle gün tamamlanıyor. 
Parkurların tamamı uzman liderler eşliğinde ve tüm güvenlik 
önlemleri alınarak uygulanıyor.  

Sarp K.
Öğrenci

“Success’le 3. yaz okulum. Diğerlerinden çok farklı, hem 
çok eğlenceli hem de macera dolu geçti.”

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

Her hafta 1 yarım ve 1 tam gün gezi, Londra, Oxford
Windsor, Portsmouth

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler kampüs içerisindeki 6-8 kişilik özel 
banyolu ensuit odalarda konaklarlar. Tam pansiyon 
yemek

SOSYAL AKTİVİTELER*

• 24 Farklı macera ve aktivite parkuru, bisiklet, 
okçuluk, dağcılık, eskrim, ATV sürüşü, sal inşa 
etme, halat tırmanışı, halat kayışı, atıcılık, doğa 
gezileri, strateji oyunları, takım sporları

DANIŞMANIN
NOTU

Macera parkurları ile eğitimle 
adrenalin ve eğlenceyi 
birleştiren bambaşka bir kamp. 

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

3-7 / 10-13 ve 13-16 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

Portsmouth

Salisbury

Oswestry

Chester

St Albans

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, spor salonu, 24 farklı macera ve aktivite parkuru, 45 dönüm yeşil alan, TV ve eğlence odası,
çamaşırhane, wi-fi
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda 6-8 kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 1 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Kamp Ateşi

Sal İnşaa Etme

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Takım Oyunları Karaoke Yetenek Şov Disko Film Gecesi Hazine Avı

Halat Tırmanışı Bath Gezisi Doğa Yürüyüşü ATV Sürüşü

Ders Ders Ders Ders
Londra

Gezisi
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.



United States of America

Amerika

Başkent   : Washington, DC
Ulusal Dil   : İngilizce
Para Birimi   : Amerikan Doları (USD)
Nüfus    : 320.000.000 (Yaklaşık)
Türkiye ile Saat Farkı : Amerika’da 4 farklı saat 
dilimi bulunmaktadır. Amerika’nın doğusu (New York) 
Türkiye’den 7 saat, batısı (Los Angeles) 10 saat geridedir.
Türkiye’den Uçuş Süresi : 10 saat (New York) - 15 saat (Los 
Angeles)

• Amerika 50 eyaletten oluşmaktadır.

• Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 200’e giren 
üniversitelerin %40’e yakını Amerika’da yer almaktadır.

• Amerika, dünyanın en çok göç alan ülkelerinin başında 
gelmektedir. Yalnızca New York’ta 170’in üzerinde farklı dil 
konuşulmaktadır.
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Amerika ve dünyanın 
en popüler ve en merak 
edilen şehirlerinin başında 
New York geliyor. Bu 
rüya şehirde Manhattan’a 
yalnızca 17dk mesafede yer 
alan Fordham University 
Rose Hill Kampüsü yemyeşil 
ve güvenli kampüsüyle 
öğrenciye tam olarak 

Amerikan eğitim hayatını yaşama fırsatı veriyor. 
Program süresi boyunca New York şehrinin 
dünyaca ünlü bir çok yerini görme şansını elde 
eden öğrenciler, yüzlerce farklı kültürü içinde 
barındıran bu şehirde çok farklı ve özel bir 
deneyim yaşıyorlar. 

FORDHAM 
UNIVERSITY | NEW YORK

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

12-18 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

• Her hafta 4 yarım gün hafta içi ve 1 tam gün 
hafta sonu gezi. New York (Müzeler, yürüyüş ve 
alışveriş turları, turistik yerler) Times Meydanı, 
Central Park, Özgürlük Heykeli, Empire State, 
Top of the Rock, Jones Beach, Chinatown

KONAKLAMA & YEMEK

• Öğrenciler kampüs içerisindeki iki kişilik özel 
banyolu en suit odalarda konaklarlar. Tam pansiyon 
yemek

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, voleybol, takım oyunları, hazine avı, 
bilgi yarışması, yetenek yarışmaları, moda şov, 
açık hava sineması, disco, karaoke

DANIŞMANIN
NOTU

Dünyanın kültür başkenti ve 
en çok ziyaret edilen şehrinde 
İngilizcenizi geliştirirken harika 
anılar biriktirebilirsiniz. 

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

Hande Ş.
Grup Lideri

“Success’le bir çok kez farklı ülkelerde yaz okulu 
programına katıldık. Hepsi ayrı ayrı güzeldi ama 
Fordham en iyisi. New York’un ışıltısı, okulun super 
konumu ve ekibiyle birleşince başka hiçbir şeye 
gerek kalmıyor. Highly recommended!”

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, futbol sahaları, tenis kortları, kafeterya, yeşil alanlar, wi-fi, çamaşırhane
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GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda iki kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 4 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Ders

PAZARTESİ SALIÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Açıkhava SinemasıKaraoke International NightModa Şov Film Gecesi Yetenek Şov

Top of the Rock 
Gezisi

Central Park Gezisi
American Museum 
of Natural History

Hazine Avı

Ders Ders

Dans

Times Square Gezisi

DersDers
Özgürlük Heykeli ve 

Ellis Adası Gezisi
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÖRNEK PROGRAM (Bu merkezde program başlangıç ve bitişi Çarşamba günüdür)
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LONG ISLAND
UNIVERSITY  | NEW YORK

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

12-17 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

Long Island University, New York’un daha çok 
varlıklı ve ünlü kesiminin yaşamayı tercih ettiği 
popüler bölgesi Long Island’s Gold Coast’ta 300 
dönüm yeşil arazi üzerine kurulu bir üniversite 
kampüsü. New York gibi 24 saat uyumayan bir 
şehrin karmaşının hem dışında hem de geziler için 
kolaylıkla ulaşılabilecek mesafede olmak programı 
daha da cazip hale getiriyor. Güvenli ve modern 
kampüste eğitim alan öğrenciler, aktivite ve gezilerle 
de herkesin isimlerini çok iyi bildiği New York’u en 
meşhur yerlerini keşfetme imkanına sahip oluyorlar. 

Zerrin Y.
Grup Lideri

“New York’ta rüya gibi 3 hafta geçirdik. Amerika 
başlı başına farklı bir dünya. Empire State’ın 
tepesinden tüm New York’u gördüğümüz anları 
sanırım uzun yıllar hatırlayacağız.”

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

• Her hafta 2 tam gün hafta içi ve 1 tam gün 
hafta sonu gezi. New York ( Müzeler, yürüyüş 
ve alışveriş turları - turistik yerler) Empire State, 
Özgürlük Heykeli, Times Square, 5th Avenue, 
Central Park, Jones Beach, Coney Island

KONAKLAMA & YEMEK

• Öğrenciler kampüs içerisindeki 2 kişilik paylaşımlı 
banyolu odalarda konaklarlar. Tam Pansiyon Yemek.

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, amerikan futbolu, basketbol, tenis, 
yüzme, karaoke, dans, drama, modaşovları, 
takım oyunları, yetenek şovları, disco, film gecesi

DANIŞMANIN
NOTU

Yemyeşil bir kampüste yaşarken, 
dünyanın en çok ziyaret edilen 
şehri New York’u keşfetmek.

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, spor salonu, dans stüdyosu, kapalı olimpik yüzme havuzu, tenis kortları 300 dönüm yeşil alan, cafe, süper 
market, mağaza, çamaşırhane, wi-fi 
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda iki kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 2 tam gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Disko

Su Savaşı

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Bayrak Yarışı Yüzme Yetenek Şov Gym Takım Oyunları Moda Şov

Ders Ders

Ders Ders

Coney Island Gezisi
Empire State ve 
Times Meydanı 

Gezisi

Manhattan ve

Central Park Gezisi
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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TUFTS
UNIVERSITY | BOSTON

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

13-18 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

Dünyanın en iyi üniversitelerini içinde barındıran 
Boston’da bulunan Tufts University, tarihi Boston 
şehir merkezine yalnızca 20 dk mesafede yer 
alır. Forbes Dergisinin ‘America’s Top Colleges’ 
listesine 25. sıradan giren üniversite üst düzey 
sosyal ve sportif imkanları ile de öne çıkar. Bu 
sayede öğrenci kampüste çok iyi vakit geçirirken 
kampüs dışında da Boston’un güzelliklerini görme 
imkanına sahip olur.   

Ayşe C.
Grup Lideri

“Yemyeşil bir kampüste çok güzel iki haftaydı. 
Gezilerde özellikle Harvard ve MIT’i ziyaret 
ettiğimiz gün unutulmazdı. ”

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

• Her hafta 5 yarım gün hafta içi ve 1 tam gün 
hafta sonu gezi. Boston (Müzeler, yürüyüş ve 
alışveriş turları, turistik yerler) Harvard University, 
MIT, Chinatown, Beacon Hill, Boston Common, 
Downtown Boston

KONAKLAMA & YEMEK

• Öğrenciler kampüs içerisindeki tek ya da iki kişilik 
paylaşımlı banyolu standart odalarda konaklarlar.
Tam pansiyon yemek

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Takım oyunları, amerikan sporları, baseball, 
karaoke, dans, futbol, voleybol, basketbol, film 
gecesi, yetenek yarışmaları, moda şov

DANIŞMANIN
NOTU

Amerika ve dünyada eğitimin 
başkenti sayılan Boston’da 
eğitim alırken onlarca gezi ve 
aktivitenin keyfini çıkarabilirsiniz.  

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, açık yüzme havuzu, beyzbol sahası, basketbol kortu, eğlence ve TV odası, wi-fi, çamaşırhane
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda tek ya da iki kişilik odalarda
konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 5 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Disko

Sports Museum 
Gezisi

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Casino Night Takım Oyunları Voleybol Moda Şov Hazine Avı

Harvard University 
Gezisi

Quincy Market 
Gezisi

Beacon Hill Gezisi China Town Gezisi

Ders DersDers Ders
Scusset Beach  

GezisiQuincy Market  
Gezisi - Şehir 

Merkezinde Akşam 
Yemeği ve Boston 

Gece Turu

Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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LYNN UNIVERSITY | BOCA RATON
FLORIDA

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

13-18 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

Lynn University, Amerika’nın en popüler güney 
eyaleti Florida’da bir yaz okulu deneyimi için 
tercih edilebilecek en keyifli ve güvenli üniversite 
kampüslerinden birisi. Miami, Orlando ve Fort 
Lauderdale’e kolay ulaşımı, modern kampüsü 
ve 12 ay harika iklimi ile sıra dışı bir yaz tatili 
yaparken aynı zamanda İngilizcenizi geliştirebilir ve 
dünyanın her yerinden arkadaşlar edinebilirsiniz. 

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

• Her hafta 3 yarım gün hafta içi ve 1 tam gün 
hafta sonu gezi. Boca Raton (Plajlar, yürüyüş 
ve alışveriş turları, turistik yerler) Miami Beach, 
Miami Seaquarium, Fort Lauderdale Cruise, 
Everglades, Nasa Kennedy Space Center, 
Universal Orlando

KONAKLAMA & YEMEK

• Öğrenciler kampüs içerisindeki 3-4 kişilik özel 
banyolu en-suit odalarda konaklarlar. Tam Pansiyon 
Yemek.

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, basketbol, beyzbol, tenis, yüzme, 
amerikan futbolu, softball, takım oyunları, dans, 
karaoke, su savaşları, açık hava sineması, yetenek 
şovları, disco, film gecesi

DANIŞMANIN
NOTU

Florida’nın altın kıyısı olarak 
adlandırılan yerde Miami ve 
Orlando’ya kolay ulaşımın 
avantajını kullanabileceğiniz bir 
merkez. 

Boca Raton

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, spor salonu, 2 açık yüzme havuzu, tenis kortları, açık spor sahaları, çamaşırhane, wi-fi 

U
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ÖRNEK PROGRAM (Bu merkezde program başlangıç ve bitişi Çarşamba günüdür)

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda üç - dört kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 3 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Hazine Avı

Yüzme Dans
Fort Lauderdale 

Tekne Turu

Ders Ders Ders

ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR PAZARTESİ SALI

Yetenek Şov Su Savaşları Açık Hava Sineması Karaoke Film Gecesi Havuz Partisi

The Beach SporEverglades Turu

Ders SporDers

Miami Beach

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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UNIVERSITY of CALIFORNIA 
| BERKELEY / SAN FRANCISCO

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

11-19 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

Amerika’nın en köklü ve üst sıralarda yer alan 
üniversitelerinden University of California’nın 
Berkeley kampüsü, ülkenin batı kıyısının en 
popüler şehirlerinden San Francisco’nun 
körfez bölümünde yer alır. Son derece modern 
kampüsünde öğrenciye bir çok sosyal ve sportif 
imkan tanıyan üniversite, San Francisco’nun tüm 
güzelliklerini ve popüler yerlerini keşfetmek için de 
yoğun bir gezi  programını beraberinde sunar.

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

• Her hafta 3 yarım gün hafta içi ve 1 tam 
gün hafta sonu gezi. San Francisco (Müzeler 
- Yürüyüş ve alışveriş turları - turistik yerler) 
Golden Gate Bridge, China Town, Union Square, 
Lombard Street, Pier 39, Aquarium of the Bay

KONAKLAMA & YEMEK

• Öğrenciler kampüs içerisindeki 2 kişilik paylaşımlı 
banyolu odalarda konaklarlar. Tam Pansiyon Yemek.

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, basketbol, beyzbol, tenis, yüzme, 
amerikan futbolu, dans, karaoke, drama, takım 
oyunları, yetenek şovları, disco, film gecesi

DANIŞMANIN
NOTU

Batının en merak edilen ve 
ikonik şehirlerinden San 
Francisco’yu bu modern 
kampüste konaklayarak 
keşfedin.

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, spor salonu, yüzme havuzu, tenis kortları, açık spor sahaları, çamaşırhane, wi-fi
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda iki kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 3 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Disko

Kampüs Aktiviteleri

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Yetenek Şov Mini Olimpiyatlar Film Gecesi Futbol Turnuvası Bayrak Yarışı Hazine Avı

Union Square Gezisi Kampüs Aktiviteri
Golden Gate Park 

Gezisi
Lombard Street ve 
China Town Gezisi

Ders DersDers Ders
Pierre 39 ve Golden 

Gate Tekne Turu
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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CALIFORNIA STATE
UNIVERSITY | LOS ANGELES

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

10-18 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

California State University 
Northridge Kampüsü, Los 
Angeles şehir merkezine 
45 dk mesafede bulunan 
San Fernando bölgesinde 
yer alır. Dünyaca ünlü 
Hollywood, Beverly Hills 
ve Universal Stüdyoları 
Los Angeles’da ziyaret 

edebileceğiniz yerlerden sadece birkaçıdır. Modern 
kampüs içerisinde konaklayan öğrenciler aynı 
zamanda kampüsün plaj voleybolu, açık yüzme 
havuzu gibi imkanlarından da faydalanabilirler. 
Amerika rüyasını gerçeğe dönüştürmek için en 
güzel lokasyonlardan birisi.

Bülent Ö.
Grup Lideri

“Bir önceki yıl Success’le New York’a gitmiştik 
şimdi de Los Angeles. Programlara katılan 
öğrencilerimdeki özgüven artışını görmek çok 
güzel. ”

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

• Her hafta 2 tam gün hafta içi ve 1 tam gün 
hafta sonu gezi. Los Angeles (Müzeler, yürüyüş 
ve alışveriş turları, turistik yerler) Hollywood, 
Rodeo Drive, Santa Monica ve Venice Beach, 
Getty ve Grammy Müzeleri, Downtown LA 
ve Griffith Gözlem Evi, Opsiyonel Disneyland, 
Universal Studios, Six Flags

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler kampüs içerisindeki iki kişilik paylaşımlı 
banyolu standart odalarda konaklarlar.
Tam pansiyon yemek

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Amerikan futbolu, karaoke, dans, yüzme, 
futbol, voleybol, basketbol, havuz partisi, film 
gecesi, yetenek yarışmaları, moda şov

DANIŞMANIN
NOTU

Amerika ve dünyanın en popüler 
şehirlerinden Los Angeles’da 
rüya gibi bir yaz geçirmek için 
harika bir merkez.

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, açık yüzme havuzu, basketbol kortları, tenis kortları, voleybol sahası, dans stüdyosu, eğlence ve TV odası, 
cafe ve market, wi-fi ,çamaşırhane
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda iki kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 2 tam gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Karaoke Bayrak Yarışı Havuz PartisiFilm Gecesi Takım Oyunları Mini Olimpiyatlar

Ders
Quincy Market 

Gezisi
Ders

Ders Ders

Hermosa Beach
Rodeo Drive ve 

Hollywood Gezisi

Kampüs Turu ve 
Lokal Mağaza Gezisi

Downtown LA

Gezisi
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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UNIVERSITY of
CALIFORNIA (UCLA)  | LOS ANGELES

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

11-19 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

Dünyanın en iyi üniversitelerinden birisi kabul 
edilen University of California, melekler 
şehri Los Angeles’ın simgelerinden Beverly 
Hills ve Hollywood’un yakınında yer alır. 
Modern kampüsü, sunduğu üst düzey sosyal 
ve sportif özellikleri ve en önemlisi şehir 
merkezine 20 dakikada ulaşım imkanı ile yaz 
okulu için aranan her şeyi bulabileceğiniz bir 
kampüs. Hollywood, Santa Monica Beach, 
Universal Studioları ve Six Flags Eğlence Parkı 
ziyaret edilen yerlerden sadece bir kaçı. 

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

• Her hafta 2 yarım ve 1 tam gün gezi. Los 
Angeles (Müzeler, yürüyüş ve alışveriş turları 
- turistik yerler) Hollywood, Santa Monica, 
Universal Studios, Six Flags Eğlence Parkı, The 
Grove

KONAKLAMA & YEMEK

• Öğrenciler kampüs içerisindeki 2 ve 3 kişilik özel 
banyolu ensuit odalarda konaklarlar. Tam pansiyon 
yemek.

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, basketbol, tenis, yüzme, dans, takım 
oyunları, yetenek şovları, disco, film gecesi,  
karaoke  

DANIŞMANIN
NOTU

Dünya sıralamasındaki en iyi 
üniversitelerden birisinde, bir 
tarafınızda Hollywood, bir 
tarafınızda Beverly Hills.  

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, spor salonu, açık yüzme havuzu, tenis kortları, açık basketbol sahası, çamaşırhane, wi-fi
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda iki ve üç kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 2 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Disko

Kampüs Aktiviteleri

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Film Gecesi Futbol Turnuvası Mini Olimpiyatlar Yetenek Şov Hazine Avı Bayrak Yarışı

Santa Monica Plajı Kampüs Aktiviteleri Universal Stüdyoları Kampüs Aktiviteleri

Ders Ders Ders Ders
Hollywood ve

Beverly Hills Gezisi
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Canada

Kanada

Başkent   : Ottowa
Resmi Dil   : İngilizce ve Fransızca
Para Birimi   : Kanada Doları (CAD)
Nüfus    : 35.000.000 (Yaklaşık)
Türkiye ile Saat Farkı : Kanada’da 4 farklı saat dilimi 
bulunmaktadır. Kanada’nın doğusu (Toronto) Türkiye’den 
7 saat, batısı (Vancouver) 10 saat geridedir.
Türkiye’den Uçuş Süresi : 10 saat (Toronto) - 17 saat 
(Vancouver)

• Kanada yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük ikinci 
ülkesidir. 

• Kanada, Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en 
yaşanılabilir ve güvenilir ülkelerinden birisi olarak 
belirlenmiştir. 

• Gelişmiş ülkeler arasında eğitime en fazla bütçe ayıran 
ülkedir.

• İki resmi dili olan ve kaliteli eğitim kurumlarıyla öne 
çıkan Kanada, öğrenciler tarafından en çok tercih edilen 
ülkelerden birisidir.
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ILAC | TORONTO

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

13-17 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

• Her hafta 3 yarım gün hafta içi ve 1 tam 
gün hafta sonu gezi. CN Tower, Niagara Falls, 
Wonderland Eğlence Parkı, Laser Quest, Royal 
Ontario Museum, Toronto Zoo

KONAKLAMA & YEMEK

• Okulun özenle seçilmiş ailelerinde, tek ya da iki 
kişilik aile yanı konaklama.
Tam pansiyon yemek (paket öğle yemeği)

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Film gecesi, bowling, boat cruise party, mini 
olimpiyatlar, disko, casino oyunları, yetenek 
şovları, go kart

DANIŞMANIN
NOTU

Kanada’nın en önde gelen 
okullarından birisinde eğitim 
alırken, Kanadalı bir aileyle 
konaklayarak farklı bir deneyimi 
yaşayacağınız özel bir program.

Toronto

Ottowa Monteral

Halifax

Vancouver
Surrey

Victoria

Kanada’nın en çok ödül almış 
dil okulu olan ILAC, modern 
Toronto merkezinde her yıl 
70’ten fazla ülkenin öğrencisini 
ağırlamaktadır. 17 yılı aşkın 
deneyimiyle maksimum sayıda 
gezi ve aktiviteyi yaz okulu 
programına dahil eden okul, 

öğrenciye unutamayacağı bir deneyim sunuyor. Öğrencilere 
özenle seçilmiş Kanadalı ailelerin yanında konaklama imkanı 
sunan okul bu sayede öğrencinin Kanada deneyimini bir üst 
seviyeye taşıyor.

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

Nurcan K.
Veli

“Oğlum Toronto’da çok mutlu döndüğü 4 hafta 
geçirdi. Kanada konusunda kararlıydık, şirketimizin 
tavsiyesiyle ILAC’ı seçmemizin çok doğru olduğunu 
da anlamış olduk.  Yanında konakladığı aileden çok 
memnun kaldık. Oğlumun tek şikayeti okulla birlikte 
aşırı gezmeleri oldu, bu da sanırım güzel bir şey :) 
Herşey için Teşekkürler Success ailesi. ”

KAMPÜS OLANAKLARI

• Kafeterya, wi-fi
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Aile yanında tek ya da iki kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek (Paket öğle yemeği)
• Her hafta; hafta içi 3 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti)

Ders Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

CN Tower Gezisi Aktivite
Royal Ontario 

Museum Gezisi

Ders Ders

Grup Aktiviteleri ya da Aile Yanında Serbest Zaman

Toronto Şehir Turu Aktivite

Ders
Niagara Şelaleleri 

Gezisi
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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ST ANDREW’S
COLLEGE | TORONTO

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

9-17 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

• Her hafta 3 yarım gün hafta içi ve 1 tam gün 
hafta sonu gezi. Toronto (Müzeler - Yürüyüş ve 
alışveriş turları - turistik yerler) Niagara Şelaleleri, 
CN Tower, Canada’s Wonderland Eğlence Parkı, 
Downtown Toronto

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler kampüs içerisindeki iki kişilik paylaşımlı 
banyolu odalarda konaklarlar.
Tam pansiyon yemek

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Yüzme, futbol, basketbol, voleybol, rugby, 
squash, disco, dans, karaoke, takım oyunları, 
yetenek şovları, film gecesi

DANIŞMANIN
NOTU

Dünyanın en güvenli 
ülkelerinden Kanada’da okyanus 
aşırı harika bir program. 

St Andrew’s College, 100 yılı aşkın tarihiyle Kanada 
ve Toronto’nun önde gelen okullarından birisidir. 100 
dönümlük arazinin üzerine kurulu olan bu yeşil kampüs 
öğrenciye Kanada’nın tarihi dokusuyla modern ve 
teknolojik imkanlarını bir arada sunar. Toronto denince 
sembolik olarak akla ilk gelen dünyaca ünlü Niagara 
Şelaleleri, CN Tower gibi lokasyonları da görme imkanı 
tanıyan program bir öğrencinin yaz okulundan tüm 
beklentisini karşılar.

Toronto

Ottowa Monteral

Halifax

Vancouver
Surrey

Victoria

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, spor salonu, kapalı yüzme havuzu, sanat merkezi, açık spor sahaları, çamaşırhane, wi-fi 
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda iki kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 3 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti)

Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Film GecesiDisko Bayrak Yarışı International NightKaraoke Yetenek Şov Hazine Avı

CN TowerYüzmeToronto Şehir Turu Squash
Canada's 

Wonderland Gezisi

DersDers Ders Ders
Niagara Şelaleleri 

Gezisi
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Ireland 

İrlanda

Başkent   : Dublin
Resmi Dil   : İngilizce ve İrlandaca (Gaelik)
Para Birimi   : Euro (EUR)
Nüfus    : 5.000.000 (Yaklaşık)
Türkiye ile Saat Farkı : Türkiye’den 2 saat geridedir.
Türkiye’den Uçuş Süresi : 4,5 saat (Dublin)

• Ülkenin resmi adı İrlanda Cumhuriyeti’dir.

• İrlanda’nın batısı Atlas Okyanusu, doğusu İrlanda Denizi, 
güneydoğusu St George Kanalı, güneyi ise Kelt Denizi ile 
çevrilidir. 

• İrlanda’nın başkenti Dublin, Avrupanın en çok ziyaret 
edilen başkentleri arasında ilk sıralarda yer alır. 

• Oscar Wilde ve Samuel Beckett gibi ünlü mezunlarıyla 
köklü bir tarihe sahip Avrupa’nın en iyi üniversitelerinden 
olan Trinity College Dublin’de bulunmaktadır.
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NATIONAL COLLEGE
of IRELAND | DUBLIN

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

11-17 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

• Her hafta 5 yarım gün hafta içi ve 1 tam gün 
hafta sonu gezi. Dublin (Müzeler, yürüyüş 
ve alışveriş turları, turistik yerler) Croke Park 
Stadyumu, Dun Laoghaire Şehri, Malahide Kalesi, 
National Botanic Gardens

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler kampüs içinde tek kişilik özel banyolu 
en-suit odalarda konaklar.
Tam pansiyon yemek

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Hoşgeldin partisi, dans, disko, karaoke, film 
geceleri, drama workshopları, yetenek şov, takım 
oyunları, hazine avı, mini olimpiyatlar

DANIŞMANIN
NOTU

Farklı bir kültürü tanıyarak 
Avrupa’nın en popüler 
şehirlerinden Dublin’de eğitim 
alabilirsiniz.

Dublin şehir merkezine 10 dk mesafede yer alan National College of 
Ireland, modern kampüsü ile öğrenciye eğitim, konaklama, yemek gibi 
tüm hizmetleri aynı çatı altında sunar. Paris ve Londra’dan sonra Avrupa’da 
en çok ziyaret olan başkenti olan Dublin yaz okulu için harika bir tercih 
olabilir. Sunduğu yoğun gezi programı ile eğitim süresince Dublin'in 
birçok yerini görme imkanı tanıyan program modern yurt odalarıyla da 
öne çıkmaktadır.

Dublin

Cork

Galway

Limerick

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Kafeterya, yemekhane, yeşil alanlar, basketbol kortu, masa tenisi, süpermarket, wi-fi
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda tek kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 5 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti)

Ders Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Irish Culture Night
LinG Music Festival 

Gecesi
Kostüm PartisiYetenek Şov Film Gecesi Quiz Night

Geleneksel İrlanda 
Sporları

National Botanic 
Gardens Gezisi

Dun Laoghaire Şehri 
Gezisi

Ders Ders

Hoşgeldin Partisi

Dublin Keşif Gezisi
Croke Park Stadyum 

Gezisi

Ders
Malahide Kalesi ve 

Alışveriş Turu
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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UNIVERSITY
COLLEGE DUBLIN  | DUBLIN

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

11-17 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

• Her hafta 2 yarım gün hafta içi ve 1 tam gün 
hafta sonu gezi. Dublin (Müzeler, yürüyüş 
ve alışveriş turları, turistik yerler) St Patrick’s 
Katedral, Guinness Storehouse, Dublin Kalesi, 
İrlanda Ulusal Galerisi

KONAKLAMA & YEMEK

Öğrenciler kampüs içerisindeki tek kişilik özel 
banyolu en-suit odalarda konaklarlar. Tam pansiyon 
yemek.

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, 
rugby, hockey, disco, dans, karaoke, irish night, 
takım oyunları, yetenek şovları, film gecesi

DANIŞMANIN
NOTU

150 yılı aşkın sürelik geçmişe 
sahip Dublin’in merkezinde 
modern bir kampüs. 

University College Dublin, Dublin şehir merkezine 15 dk mesafede 132 
hektarlık dev bir alana kurulu, ülkenin en köklü ve prestijli kampüslerinden 
birisi. Modern eğitim ve konaklama binaları, yemyeşil bahçeleri ve sosyal 
imkanları ile yaz okulu programlarında ihtiyaç olan her şeyi fazlasıyla 
sağlayan bir üniversite. İrlandalı ünlü şair James Joyce’un da mezun 
olduğu okul olan üniversitede öğrenciler İngilizcelerine katkı sağlarken 
İrlanda kültürünü de yakından tanıma fırsatı yakalıyorlar.

Dublin

Cork

Galway

Limerick

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Yemekhane, spor salonu, olimpik yüzme havuzu, tenis kortları, açık spor sahaları, çamaşırhane, wi-fi 
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Okul yurdunda tek kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek
• Her hafta; hafta içi 2 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti)

Ders Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Takım Oyunları Film Gecesi Yetenek ŞovKaraoke International Night Hazine Avı

Rugby Dublin Gezisi
Futbol-Voleybol 

Basketbol

Ders Ders

Disko

Yüzme
Guinness          

Storehouse Gezisi

Ders
Viking Splash Tour 

Gezesi
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.



Malta

Malta

Başkent   : Valetta
Resmi Dil   : İngilizce ve Maltaca
Para Birimi   : Euro (EUR)
Nüfus    : 450.000 (Yaklaşık)
Türkiye ile Saat Farkı : Türkiye’den 1 saat geridedir
Türkiye’den Uçuş Süresi : 2,5 saat

• Ülkenin resmi adı Malta Cumhuriyeti’dir. Orta Akdeniz’de 
Sicilya’nın güneyinde yer alan adalar ülkesidir. 

• 3 büyük 2 küçük adadan oluşur. Büyük adalar Malta, Gozo 
ve Comino’dur.

• Malta, son yılların en popular dil eğitimi lokasyonlarının 
başında gelmektedir. 

• Özellikle deniz, kum, güneş ve dil eğitimini bir araya 
getirmek isteyen öğrenciler için idealdir. 
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EUROPEAN SCHOOL
OF ENGLISH (ESE)  | ST JULIAN’S

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

12-17 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

• Her hafta 4 yarım gün hafta içi ve 1 tam gün 
hafta sonu gezi. Malta (Müzeler, yürüyüş ve 
alışveriş turları, turistik yerler) Comino ve Gozo 
Adaları, Sliema, Mdina, Valetta

KONAKLAMA & YEMEK

Okul aile yanı ya da farklı standartlarda otel, 
rezidans ve yurt konaklama alternatifleri 
sunmaktadır. Tüm konaklama seçenekleri en suittir.
Tam pansiyon yemek (Paket öğle yemeği)

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Takım oyunları, go-kart, beach volley, water 
park, plaj ve havuz aktiviteleri, bowling, dalış, 
paintball, shopping

DANIŞMANIN
NOTU

Akdeniz’in incisi Malta’da 
İngilizce eğitimi alırken 
deniz, kum ve güneşin tadını 
çıkarabilirsiniz.

Özlem E.
Grup Lideri

“İngiltere’den sonra bu yaz da Malta’daydık. Okulun 
sahibi olduğu çok güzel bir otelde konakladık. Her 
şey çok organizeydi, hem harika bir yaz tatili hem 
de çok güzel bir yaz okulu oldu."

European School of English(ESE), son yılların gözde 
dil eğitimi destinasyonu Malta’nın tam kalbinde, St 
Julian’s’da bulunan harika okul binasında eğitim 
vermektedir. 19 yıllık tecrübesi ile Malta’nın en 
köklü ve tecrübeli okullarından birisidir. Konumu 
ve yenilenen konaklama alternatfileri ile öğrenciye 
rahat ve keyifli bir program sunar. 

St Julian’s

Sliema
Valetta

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Kafeterya, restorant, wi-fi
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Aile yanı/otel/rezidans/yurtta 2,3,4 kişilik odalarda 
konaklama
• Tam pansiyon yemek (Paket öğle yemeği)
• Her hafta; hafta içi 4 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Ders Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Karaoke Yetenek Şov Sinema GecesiQuiz Night Disko Hazine Avı

Mdina Gezisi Sportif Aktivite Gozo Adası Gezisi

Ders Ders

Hoşgeldin Partisi

Oryantasyon 
Yürüyüşü

Valetta Gezisi

Ders
Tam Gün Malta ve 

Alışveriş Gezisi
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.



88 89

IELS  | SLIEMA

YAŞ ARALIĞI

HAFTALIK DERS

SINIF MEVCUDU

13-17 Yaş

20 Ders

En Fazla 15 Kişi

GEZİLER*

EĞİTİM

• Seviye tespit sınavıyla öğrenci uygun sınıfa yerleştirilir
• Dersler 45 dk, haftalık ders sayısı da 20’dir
• Kurs materyalleri ilk gün öğrenciye teslim edilir
• Program sonunda öğrenci sertifikasını alır

• Her hafta 5 yarım gün hafta içi ve 1 tam gün 
hafta sonu gezi. Malta (Müzeler, yürüyüş ve 
alışveriş turları, turistik yerler) Comino ve Gozo 
Adaları, Sliema, Mdina, Valetta

KONAKLAMA & YEMEK

Okul aile yanı ve iki farklı otel / yurt konaklaması 
alternatifi sunmaktadır. Tüm konaklama seçenekleri 
en suittir.
Tam pansiyon yemek (Paket öğle yemeği)

SOSYAL AKTİVİTELER*

• Takım oyunları, go-kart, beach voley, water 
park, plaj ve havuz aktiviteleri, bowling, dalış, 
paintball, shopping

DANIŞMANIN
NOTU

Malta’nın en şık okullarından 
birisinde eğitim alırken harika bir 
yaz tatili geçirebilirsiniz.

IELS Malta 30 yılı aşkın tecrübesiyle, Malta’nın en 
keyifli sahil şeritlerinden Sliema’da denize yürüme 
mesafesindeki modern okul binasında eğitim 
vermektedir. Öğrenciler harika bir yaz lokasyonu 
olan Malta’da İngilizcelerini ilerleterek aynı zamanda 
harika bir yaz tatili yapma şansını elde ederler.

St Julian’s

Sliema
Valetta

Yukarıda yazılı olan geziler ve sosyal aktiviteler bilgi amaçlıdır. Seçilen hafta sayısı ve gidilen tarihe göre farklılık gösterebilir.
Kesin program okul tarafından seyahat öncesi belirlenmektedir.*

KAMPÜS OLANAKLARI

• Kafeterya, wi-fi 
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ÖRNEK PROGRAM

GRUP PROGRAMI
KAPSAMINDAKİ HİZMETLERİMİZ
• Haftada 20 ders İngilizce
• Aile yanı/otel/yurtta 2,3,4 kişilik odalarda konaklama
• Tam pansiyon yemek (Paket öğle yemeği)
• Her hafta; hafta içi 5 yarım gün gezi
• Haftasonu 1 tam gün gezi
• Sosyal - sportif aktiviteler
• Kurs malzemeleri ve çantası

• Havaalanı transferleri
• Kurs katılım sertifikası
• 24 saat gözetim
• Sağlık ve seyahat sigortası
• Gidiş - dönüş uçak bileti
• Vize ücreti
• Success International Seyahat Seti*
*(Sırt çantası, priz dönüştürücü, t-shirt, bagaj isimliği, 
sağlık kiti, uluslararası sim kart)

Ders Ders

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR

Takım Oyunları Karaoke Yetenek ŞovQuiz Night Hazine Avı Film Gecesi

Mdina Gezisi Comino Adası Gezisi Valetta Gezisi

Ders Ders

Disko

Sliema Gezisi Gozo Adası Gezisi

Ders
Tam Gün Malta ve 

Alışveriş Gezisi
Serbest Gün

* Okul ders saatleri ve etkinlik programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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Türkiye'nin her yerinden

0 (850) 303 5767

Genç, Dinamik
ve Deneyimli Kadro

Success International Yurt Dışı Eğitim; tamamı yurt dışı deneyimi ve sektörel tecrübeye sahip, 
alanında uzman, sektörel yenilikleri devamlı takip eden, yurt içi ve yurt dışındaki sektörel 
eğitimlerle gelişimini sürdüren, profesyonel ve dinamik bir kadroyla hizmet verir.

Kurumsal
ve Güçlü Altyapı

Yurt içi ve yurt dışında yaptığı yatırımlar ile oluşturmuş olduğu güçlü altyapısı, hizmet ağları 
ve alanında uzman partnerleri ile müşterisine ilk günden son güne kadar kurumsal bir hizmet 
sunar.

4 Farklı Şube ve Türkiye’nin
Heryerinden Online Hizmet

Eskişehir, İzmir, Ankara ve Antalya’daki şubeleri ile Türkiye’nin kilit noktalarında öğrenciye 
doğrudan hizmet verir. Ayrıca www.succcess.com.tr üzerinden tek tıkla tüm programlarla 
ilgili danışmanlık ve kayıt hizmetini ayağınıza getirir.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Onaylı
4 Sponsorun Türkiye Partneri

Amerika’da uygulunan J-1 Kültürel Değişim Programları kapsamında Amerikan Dış İşleri 
Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 4 farklı sponsorun Türkiye partneridir.

Bireysel ve
Kurumsal Referanslar

Bugüne kadar hayallerini gerçekleştirdiği binlerce öğrencisi ve çözüm ortağı olduğu 
Türkiye’nin seçkin kurumlarının referansları ile alacağınız hizmetin kalitesinden emin olmanızı 
sağlar.

YEDAD Kurucu Üyeliği
English UK Üyeliği ICEF Yetkili Acentası

Success International Yurt Dışı Eğitim; YEDAD Kurucu Üyesi, English UK Üyesi ve ICEF Yetkili 
acentasıdır.

Ücretsiz
Danışmanlık Hizmeti

Sunmuş olduğu programlar dahilinde tamamen ücretsiz danışmanlık verir. Kayıt aşamasından 
ülkenize geri dönene kadar hiç bir ek ücret ödemeden profesyonel danışmanlık alırsınız.

Yüzlerce Partner Okulun
Resmi Türkiye Temsilciliği

Resmi Türkiye Temsilcisi olduğumuz dünya çapında 600’den fazla okul arasından hedefleriniz 
doğrultusunda sizin için en doğru okulu, programı ve süreyi seçerek tüm işlemleriniz 
profesyonel ekibimiz tarafından yapılır.

Programınız Kapsamında
Son Güne Kadar Destek

Ofislerimizde yaptığınız ilk görüşme, telefonla gerçekleştirdiğiniz ilk arama ya da göndermiş 
olduğunuz ilk emailden başlayarak programınızı tamamlayıp Türkiye’ye döndüğünüz güne 
kadar ücretsiz ve profesyonel danışmanlık almaya devam edersiniz. Yurt içinde ya da yurt 
dışında, ihtiyacınız olan her konuda doğrudan destek alır ve Success International ailesinin 
bir ferdi olduğunuzu her an hissedersiniz.

www.success.com.tr successcomtr successcomtrw



ESKİŞEHİR

Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü Cad. 58/6
Tepebaşı/ESKİŞEHİR / info@success.com.tr

İZMİR

Kıbrıs Şehitleri Cad. Güneş Apt. No:19/2
Alsancak/İZMİR / izmir@success.com.tr

ANKARA

Remzi Oğuz Arık Mah. Bestekar Sk. No:96/7
Çankaya/ANKARA / ankara@success.com.tr

ANTALYA

Kültür Mah. 3805  Sk. No:54/1
Kepez/ANTALYA / antalya@success.com.tr

Türkiye'nin her yerinden
0850 303 5767
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