The World of the Future Starts Today!
A Jövő Világa Ma Kezdődik!
The Sky is the Limit!
Határ a Csillagos Ég!
The World is a Stage!
Színház az Egész Világ!
Around the World in a Week!
Egy Hét Alatt a Világ Körül!
The Hidden World: Life Underwater!
A Titkos Világ: Élet a Víz Alatt!
Hocus Pocus, Abracadbra!
Hókusz Pókusz, Abrakadabra!
3D Art: A Week of Creation!
3D-s Művészet: Egy hét Alkotókedv!

The World of the Future Starts Today! - Space Camp
18-22 June and 25-29 June

AGE:
6-14

Have you ever imagined what life would be like in 100 years?
Have you envisioned a world with hover cars and robots made to serve
our ever needs?
This summer, let’s put our imagination and creative skills to the test
as we design a whole new world yet to come!
This program is highly engaging and promotes hands-on activities:
designing a new means of future transportation, predicting how
humans will live, and making a time capsule are just a few of the
activities students will undertake.
This program has a strong English learning component throughout and
includes 25 hours of formal English lessons.

Late pick up is possible from Monday to Thursday until 17:15.

A Jövő Világa Ma Kezdődik! - Űrtábor
Június 18-22. és 25-29.

KOR:
6-14

Gondolkoztál már azon, hogy milyen lesz az élet 100 év múlva?
Elképzeltél már egy olyan világot, ahol lebegnek az autók és robotok
teljesítik minden kívánságunkat?
Ezen a nyáron, teszteljük együtt a képzelőerőnket és a kreativitásunkat
és alkossunk meg egy teljesen új, eljövendő világot!
Ez a hét tele lesz alkotással és mindenféle kreatív szórakozással:
új, jövőbeli közlekedési eszközöket tervezünk, arról gondolkodunk,
hogy hogyan fognak élni az emberek, időkapszulát gyártunk, csak
hogy néhányat említsünk a rengeteg feladat közül, ami a gyerekekre
vár.
A program angol nyelvi környezetben folyik és 25 órányi formális
angol nyelvű oktatást is tartalmaz.

Hétfőtől csütörtökig 17:15-ig lehet a gyerekekért jönni.

The Sky is the Limit! - Astronomy Camp
2-6 July

AGE:
6-12

Do you like space? Do you ever wonder what might be out there?
Join us at Astronomy Camp, and use your imagination to explore the
possibilities! At camp, you will take part in lots of cool, hands-on
activities such as creating a solar system mobile to hang in your
room, writing your own myth about a constellation, or creating a
custom-made galaxy t-shirt to wear! We welcome students to this
exciting week of space activities. Bring your creativity and enthusiasm!
This program has a strong English learning component throughout
and includes 25 hours of formal English lessons.

Határ a Csillagos Ég! - Csillagászati Tábor
Július 2-6.

KOR:
6-12

Érdekel a világűr?
Gondolkodtál már azon, hogy milyen lehet a csillagok között?
Csatlakozz Csillagászati táborunkhoz, és használd a képzeleted, hogy
a felfedezd a galaktikus lehetőségeket. A táborban részt vehetsz
különböző nagyon klassz projektben, például elkészítheted saját
naprendszeredet, amit a szobádban is felakaszthatsz, jóslatot készíthetsz a csillagállásokból, és megtervezheted saját, egyedi galaktikus
pólódat is. Várjuk a gyerekeket táborunkba, ahol egy héten át izgalmas
űrbéli kalandokat élhetnek át. A lelkesedésed és a kreativitásodat ne
hagyd otthon!
A program angol nyelvi környezetben folyik és 25 órányi formális
angol nyelvű oktatást is tartalmaz.

The World is a Stage! - Drama Camp
9-13 July

AGE:
7-12

Consider yourself an aspiring actor or actress? Curious about taking
the stage? Interested in gaining a bit more confidence in a safe environment?
This year’s ‘Passion for Performance’ drama camp will offer you
improvisation, voice, and body workshops, a chance to write your own
script, and a whole lot more! Have fun, be bold, be brave, be you! Walk
away with a sense of personal growth and development in addition to
refined English skills!
This program has a strong English learning component throughout an
includes 25 hours of formal English lessons.

Színház az Egész Világ! - Drámatábor
Július 9-13.

KOR:
7-12

Feltörekvő szinészek és szinésznők figyelem! Kiváncsiak vagytok
milyen az igazi színház? Szeretnétek szert tenni egy kicsivel több
önbizalomra egy támogató környezetben?
Ezen a nyáron az „Előadóművészet Szerelmesei” drámatáborban
lehetőségetek lesz improvicációs játékokban részt venni, lesznek
hangképző és mozgás-koordinációs órák, megpróbálkozunk a forgatókönyv-írással és még sok minden mással is! Gyere, élvezd, legyél
vakmerő, legyél bátor, légy önmagad! A tábor végén nem csak az
angolod lesz erősebb, hanem az önismereted is hatalmasat fejlődik
majd.
A program angol nyelvi környezetben folyik és 25 órányi formális
angol nyelvű oktatást is tartalmaz.

Around the World in a Week! - World
16-20 July

Culture Camp
AGE:
8-14

“The world is a book and those who do not travel read only one page.”
- Saint Augustine
Does it get any better than spending part of your summer exploring
fascinating cultures from all over the world?
Linguists estimate that there are over 7,000 living languages on
Earth; each offers different customs, foods, ideas, and outlooks on life.
Let English as the global language allow you to explore a variety of rich
and exciting cultures.
If this adventure around the world sounds right for you, join us this
summer!This program is highly engaging and student-centered.
Students will partake in making crafts, playing local games, and
other hands-on activities.
This program has a strong English learning component throughout
an includes 25 hours of formal English lessons.

Egy Hét Alatt a Világ körül! - A Világ Kultúrái Tábor
Július 16-20.

KOR:
8-14

„ A világ olyan, mint egy könyv és akik nem utaznak, csak a könyv
egyetlen oldalát olvassák” – Szent Ágoston
Lehetne e jobb programod annál, hogy a nyarad egy részét lenyűgöző
kultúrák felfedezésével töltöd?
A nyelvészek szerint legalább 7,000 élő nyelvet beszélnek a Földön,
és a legtöbb kultúra más más szokással, gasztronómiával, ötletekkel
és hitvilággal rendelkezik. Az angol mint világnyelv segít abban, hogy
megismerkedhess egy sor fantasztikusan izgalmas kultúrával.
Ha ez a „világkörüli kalandtúra” jól hangzik, akkor csatlakozz hozzánk
az idén nyáron! A program garantáltan leköti majd a gyerekeket, kipróbálhatnak különböző helyi játékokat, kézműveskedhetnek, és kiélhetik
a kreativitásukat.
A program angol nyelvi környezetben folyik és 25 órányi formális
angol nyelvű oktatást is tartalmaz.

The Hidden World: Life Underwater! - Ocean Camp
23-27 July

AGE:
6-14

Did you know that about 71 percent of the Earth's surface is covered
by water? Or that water comprises around 60 percent of our bodies?
Fascinated by the mysteries and creatures which the oceans hold?
Have you ever wanted to learn more about this amazing life source?
If so, come join us to delve into the wonderful world of water! Children
will explore water from a scientific viewpoint, create their own
terrariums, and have some fun in the nearby swimming pool.
This program has a strong English learning component throughout
and includes 25 hours of formal English lessons.

A Titkos Világ: Élet a Víz Alatt! - Óceáni Tábor
Július 23-27.

KOR:
6-14

Tudtad, hogy a Föld felszínét 71%-ban víz borítja? Vagy, hogy az
emberi test 60%-a vízből áll? Lenyűgöznek az óceánokban rejlő rejtélyek
és állatok? Szeretnél többet megtudni erről az elképesztő éltető
forrásról?
Ha igen, akkor csatlakozz hozzánk egy-egy hétre, hogy elmerülj
velünk a víz varázslatos világában! A gyerekek tudományos szemszögből
fedezik fel a vizet, létrehozzák saját terráriumaikat, és még a a közeli
uszodában is csobbannak majd.
A program angol nyelvi környezetben folyik, és 25 órányi formális
angol nyelvű oktatást is tartalmaz.

Hocus Pocus, Abracadbra! - Magic Camp
30 July-3 August

AGE:
6-12

Amaze your friends, awe your family, and keep everyone guessing,
“how did you just do that!?”
Perfect both your English and your magic skills this summer at ESB’s
Magic Camp! Card tricks, ball tricks, hat tricks and more will all be
covered, and the week culminates in an exceptional magic show put
on by participants and open to friends and family.
This program has a strong English learning component throughout an
includes 25 hours of formal English lessons.

Hókusz Pókusz, Abrakadbra! - Bűvésztábor
Július 30. - Augusztus 3.

KOR:
6-12

Nyűgözd le a barátaidat, ejtsd ámulatba a családot és hagyd, hogy
mindenki csak találgasson „hát ezt hogy csinálta?”
Tökéletesítsd az angolodat és a bűvésztudományodat is az idei nyáron
az ESB-ben. Kártyatrükkök, kalaptrükkök, és sok más várazslat vár,
amit a hét végén, a fantasztikus Bűvész Show során a szüleidnek és a
barátaidnak is megmutathatsz.
A program angol nyelvi környezetben folyik, és 25 órányi formális
angol nyelvű oktatást is tartalmaz.

3-D Art: A Week of Creation! - Art Camp
6-10 August

AGE:
6-14

Interested in putting your creative abilities to work?
Fascinated by beauty?
Join ESB’s 3-D Art camp! Using our know-how, a lot of imagination,
some technical tricks, and a lot of fun we will make 3D designs and
sculptures for the house and garden. Participants will learn about
sustainability, explore creative possibilities, and create something
worthwhile. Join us for a week of discovery, imagination, creation,
and fun!
This program has a strong English learning component throughout
and includes 25 hours of formal English lessons.

3D-s Művészet: Egy Hét Alkotókedv!
Augusztus 6-10.

- Művészeti tábor
KOR:
6-14

Szeretnéd munkára fogni kreatív energiáidat?
Elámulsz a minket körülvevő szépségeken?
Csatlakozz az ESB 3D-s Művészeti táborához. Meglévő tudásunkat
fűszerezve egy nagy adag kreativitással, csipetnyi technikai trükkel
és rengeteg mókával, 3Ds díszeket, szobrokat fogunk készíteni,
amiket a lakásban vagy a kertben is kitehetsz. A résztvevők megismerkednek a fenntartható dizájnnal, felfedezik a kreativitás adta
lehetőségeket és eközben gyönyörű tárgyakat alkotnak. Csatlakozz
hozzánk ha szertnél egy hetet eltölteni a felfedezés, fantázia,
kreativitás és vidámság birodalmában.
A program angol nyelvi környezetben folyik és 25 órányi formális
angol nyelvű oktatást is tartalmaz.

THIS YEAR THE ENGLISH SCHOOL OF BUDAPEST HAS PUT TOGETHER
A WIDE RANGE OF SUMMER CAMP PROGRAMMES
FOR THE WHOLE SUMMER.
The camps will be located at ESB’s classrooms on Tárogató u. 2-4, 1021,
Budapest and run from 8.30 to 16.00 Monday to Friday. For some
programmes a late pick up is possible at 17.15 from Monday to Thursday.
All camps cost 49 000 HUF, which includes lunch, drinks, snacks and the
cost of all activities.

If you are interested, please complete the registration form on our website
www.englishschool.hu or contact us directly at
info@englishschool.hu or 06 20 555 9851.

AZ IDEI ÉVBEN AZ ENGLISH SCHOOL BUDAPEST A TELJES NYÁR
FOLYAMÁN TEMATIKUS GYERMEKTÁBOROKAT KÍNÁL.
A táborok hétfőtől péntekig 8.30-16.00-ig tartanak, az ESB II. kerületi
osztálytermeiben, 1021 Budapest Tárogató u. 2-4. Minden tábor 49.000
Ft-ba kerül, mely magába foglalja az ebédet, tízórait, uzsonnát, innivalót és
az összes foglalkozás költségét. Némely turnusokon hétfőtől csütörtökig
lehetőség van később, 17.15-re jönni a gyermekekért.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, úgy kérjük töltse ki a honlapunkon:
www.englishschool.hu található jelentkezési lapot, vagy vegye fel a kapcsolatot
velünk elérhetőségeink valamelyikén:
info@englishschool.hu vagy 06 20 555 9851

www.englishschool.hu info@englishschool.hu tel:+36 20 555 9851

