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CEN
EF on osallistunut 
aktiivisesti CEN-komitean 
kehitystyöhön, jossa on 
määritelty laatustandardit 
Euroopassa toimiville 
kielimatkanjärjestäjille.

WYSET Confederation
WYSE on maailmanlaajuinen 
järjestö, joka tukee 
kansainvälistä nuoriso- 
matkailua ja saattaa yhteen 
alan keskeisiä toimijoita.

Mentor Foundation
Mentor-järjestön päämääränä 
on varmistaa, että nuoret 
suorittavat opintonsa kunnialla, 
ja sen toiminta keskittyy 
kolmelle alueelle: yksilölliseen 
opastukseen, uraneuvontaan 
ja kasvatuksellisiin ohjelmiin.

Tunnustukset ja kumppanuudet

1 )  
Etsi unelmiesi kurssi.
Tästä esitteestä löydät kurssin, joka sopii juuri 
sinulle. Voit valita perinteisen kielimatkan, 
urheiluun keskittyvän EF Campin tai luovan 
EF Studion ja poimia itsellesi mieluisimman 
kohteen – meiltä löytyy mahtavia vaihtoehtoja eri 
puolilta maailmaa.

2 )  
Juttele ystävällisen tiimimme 
kanssa.
Kun olet löytänyt unelmiesi kohdekaupugnin 
ja itsellesi mieluisan kurssin, soittele Helsingin 
toimistollemme numeroon 09 6869 2311. 
Odotamme innolla yhteydenottoasi!

3 )  
Varmista paikkasi.
Kun olet saanut selvyyden mieltäsi askarruttaviin 
kysymyksiin, olet valmis varaamaan 
unohtumattoman, tapahtumantäyteisen 
kielimatkan ulkomailla. Kuumeinen kesän odottelu 
alkaa tästä!

Kolme askelta 
ikimuistoiseen 
kesään
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Iso-Britannia

16 Torquay
17 Brighton
18 Hastings
19 Lontoo
20 Oxford

Malta

21 Malta

Yhdysvallat 

22 Long Beach
23 Kalifornia
24 Florida
25 New York – Thornwood

Japani

26 Tokio

Ruotsi

27 Uppsala 

Espanja

28 Málaga

Saksa

29 München

Ranska

30 Saint-Raphaël

Iso-Britannia

31 Rookesbury 
32 Isle of Wight

Malta

33 St. Paul’s Bay

Kohteet (14–18-vuotiaille)

Learn
04 Miksi vanhemmat 
    valitsevat EF:n
07 Mieti, millä tapaa 
    tahdot oppia
08 Perinteiset kielimatkat
10 EF Camps & EF Studios
34 EF Kielimatkojen erityisehdot
35 Ilmoittautumislomake

Live
12  Majoitusvaihtoehdot
13 Esimerkkiviikko Maltalla
14  Tervetuloa EF- 

kurssikaupunkiisi

Juniorikohteet (10–14-vuotiaille)
Discover

EF tekee töitä kellon 
ympäri varmistaakseen, 
että sinusta pidetään 
hyvää huolta.

EF Liideri on tukenasi 
aina lähtöpäivästä 
kotimatkaan asti.

Elämäsi ikimuistoisin kesä

Ota yhteyttä (09) 6869 23 11
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EfektaTM Action Learning 
-opinto-ohjelma ja pätevät 
EF-opettajat takaavat, että 
kielitaitosi karttuu vauhdilla. 

Tutustu uuteen maahan ja pidä 
hauskaa eri puolilta maailmaa 
saapuneiden nuorten kanssa.

Uppoudu paikalliseen elämän- 
menoon EF Kotimajoituksessa 
tai EF Asuntolassa.
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Over 50 years
experience

Mentor Foundation

Mentor-järjestön päämääränä 
on varmistaa, että nuoret 
suorittavat opintonsa kunnialla, 
ja sen toiminta keskittyy 
kolmelle alueelle: yksilölliseen 
opastukseen, uraneuvontaan ja 
kasvatuksellisiin ohjelmiin.

CEN

EF on osallistunut 
aktiivisesti CEN-komitean 
kehitystyöhön, jossa on 
määritelty laatustandardit 
Euroopassa toimiville 
kielimatkanjärjestäjille.

WYSE Travel Confederation

WYSE on maailmanlaajuinen 
järjestö, joka tukee 
kansainvälistä nuoriso- 
matkailua ja saattaa yhteen 
alan keskeisiä toimijoita.

Tunnustukset ja kumppanuudet

Hei vanhemmat,

EF:n missiona on avata ovia maailmalle koulutuksen 
kautta. Olemme työskennelleet tämän päämäärän eteen 
jo yli 50 vuotta, ja tavoitteemme on tehnyt meistä maa-
ilman suurimman yksityisen kielikouluttajan. Tahdomme 
kannustaa myös sinun nuortasi oppimaan kieliä ulko-
mailla ja kasvamaan todelliseksi maailmankansalaiseksi. 
Tutkimukset osoittavat, että tämä onnistuu helpoiten, kun 
opiskeluun rohkaistaan jo varhain. Kun nuori kartuttaa 
kielitaitoaan, hänellä on paremmat valmiudet myös moni-
mutkaisten ongelmien ratkaisemiseen, useista samanai-
kaisista tehtävistä suoriutumiseen sekä ystävystymiseen.

Aiemman kokemukseni perusteella tiedän, kuinka tärkeä 
kokemus kielimatka on kansainvälisyyttä opettelevalle 
nuorelle. Samalla kuitenkin tiedän, kuinka kovasti van-
hempia saattaa jännittää ajatus oman lapsen päästämi-
sestä maailmalle. Juuri tästä syystä tarjoamme kaiken-
kattavia ryhmämatkoja. Nuori oppii ja näkee maailmaa 
samanikäisten kavereiden seurassa, ja sinä vanhempana 
voit rentoutua tietäen, että EF:n henkilökunta on mukana 
matkan jokaisessa vaiheessa, valvoen ja tukea ja turvaa 
tarjoten. Kaikki voittavat!

Kuvittele, kuinka ylpeä voit olla nuoren kielimatkan 
jälkeen. Hän palaa kotiin itsevarmempana, itsenäisem-
pänä ja innokkaana tutustumaan ympäröivään maail-
maan – ja, mikä tärkeintä, kehittyneen kielitaidon kera! 
Minä ja tiimini täällä Helsingissä odotamme innolla 
yhteydenottoanne. Suunnitellaan yhdessä kielimatka, 
joka sopii juuri sinun nuorellesi.

Juuso Klemola
Country Manager, EF Suomi

Miksi vanhemmat valitsevat EF:n

EF järjestää yli 50 vuoden 
kokemuksella kielimatkoja, 
joiden laatuun voit luottaa.

Ota yhteyttä (09) 6869 23 11



 

“Jännittävillä ryhmämatkoillamme 
reissuun lähtee myös EF Liideri, joka 
on tukenasi alusta loppuun. Matkat 
täyttyvät kielen oppimisesta, hauskasta 
ohjelmasta, retkistä ja ystävistä!”
Danny Kenyon, EF Liideri

EF New York – Thornwood

www.ef.com/travel
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Learn
\’lərn\ oppia [omaksua tietoja/taitoja]

EF:n EfektaTM Action Learning -opinto-
ohjelma kehittää nuorten kielitaitoa 
yhdistelemällä innovatiivisesti erilaisia 
käytännönläheisiä oppimismenetelmiä.

EF EfektaTM Action Learning 
-opinto-ohjelma
EF:llä on jo yli 50 vuoden mittainen 
kokemus uraauurtavista kielikursseista, 
jotka muuttavat lähestymistapaa kielten 
opiskeluun. Innovatiivinen, yksilökeskeinen 
menetelmämme varmistaa, että nuoret 
oppijat saavat varmuutta ja taitoja 
kielen käyttämiseen – oltiinpa sitten 
luokkahuoneessa tai sen ulkopuolella. 
EfektaTM Action Learning on EF:n 
asiantuntijatiimin kehittämä, ja se takaa, 
että nuori edistyy parhaalla mahdollisella 
tavalla ja oppii kieltä vuorovaikutukseen 
perustuen.

Kielitaito, josta voit olla ylpeä
On tutkittu tosiasia, että kieltä oppii 
enemmän, kun sitä omaksuu monilla 
eri tavoilla ja harjoittelu jatkuu aamusta 
iltaan. Tästä syystä kursseillamme 
yhdistetään vuorovaikutteisia tehtäviä 
EF:n oppikirjoista, tosielämän 
keskusteluharjoituksia, opintovierailuja 
sekä teknologiaan perustuvaa opiskelua. 
Jokainen harjoitus vie askeleen 
lähemmäksi EF Certificate of Achievement 
-todistusta, joka osoittaa oppilaan 
kielitason eurooppalaisella viitekehyksellä.

Valitse itsellesi sopivin 
tapa oppia
Tiedämme, että jokainen tavoittelee 
kielimatkalta hieman eri asioita. Tämän 
vuoksi tarjoamme kolmea erilaista 
kurssityyppiä: perinteisiä kielimatkoja, 
EF Camps -matkoja ja EF Studioita. Voit 
siis valita perinteisen luokkaopiskelun, 
lähteä urheiluleirille tai omaksua kieltä 
luovan tekemisen ohessa. Jokainen 
kurssityyppi on suunniteltu kehittämään 
kielitaitoa monipuolisella, hauskalla ja 
vuorovaikutteisella tavalla.

Ota yhteyttä (09) 6869 23 11



Opi
Kehitä taitojasi opettajan 
vetämillä oppitunneilla tai 
valmennustapaamisissa, 
kurssityypistäsi riippuen.

Seikkaile
Saa uutta sujuvuutta kielen 
käyttöön mielenkiintoisilla 
retkillä, jotka opettavat sinulle 
myös paikallista kulttuuria.

Uppoudu
Syvenny valitsemaasi kieleen 
monella eri tavalla: juttele 
paikallisille opintoretkillä ja 
harjoittele kieltä oppitunneilla 
muiden kielimatkalaisten 
seurassa.

Saavuta
Rakenna kielitaitoasi entistä 
paremmaksi joka hetki, olitpa 
sitten kavereiden seurassa tai 
kielioppiharjoitusten äärellä.

Kurssikirjat
Kurssikirjojemme takana ovat 
EF:n omat asiantuntijatiimit 
Zürichissä, Lontoossa 
Shanghaissa ja Bostonissa.

Harjoitukset
Sovella opittua käytäntöön 
suorittamalla vuorovaikutteisia 
harjoituksia sekä luokassa että 
sen ulkopuolella.

Projektit
Osallistu ryhmäprojekteihin, 
joissa opit tuntemaan 
paremmin paikallista elämää ja 
kehität viestintätaitojasi.

Passport to Learn
Tee tavoitteiden asettamisesta 
ja edistymisen tarkkailusta 
hauskaa ansaitsemalla pisteitä, 
joilla voit lunastaa mahtavia 
palkintoja.

Perinteinen 
kielimatka

EF Camps & 
EF Studios

Englantia ja harrastuksia

Lähde urheiluleirille tai luovaan 
tekemiseen keskittyvälle kurs- 
sille, jossa kehität taitojasi 
ammattivalmentajien ja 
-opettajien johdolla. Camps-
matkoilla kieltä opitaan liikun- 
nan ja erilaisten ulkoilmaseik- 
kailuiden lomassa. Studioissa 
taas puolet opetuksesta järjes- 
tetään perinteisenä luokka- 
opiskeluna, ja toinen puolisko 
kuluu työpajoissa esimerkiksi 
taiteeseen ja musiikkiin liittyviä 
taitoja harjoitellen (s. 10–11).

Oppitunteja ja aktiviteetteja

Edisty parhaalla mahdollisella 
tavalla luokkahuoneopetukseen 
perustuvalla kurssilla, jossa 
kehität kielitaitoasi opettajan 
johdolla erilaisten pelien, 
harjoitusten ja ryhmätöiden 
merkeissä. Oppituntien jälkeen 
pidät hauskaa monipuolisissa 
aktiviteeteissa ja retkillä, jotka 
opettavat myös käyttämään 
kieltä sujuvasti myös aidoissa 
tosielämän tilanteissa (s. 8–9).

Valitse kurssityyppi, joka sopii juuri sinulle

Laita kielitaitosi kuntoon tutkitusti toimivien menetelmien 
ja oppimateriaalien avulla

EF Jatkoretki
Jatka seikkailuasi vielä hieman 
pidempään ja lisää kielimatkasi 
loppuun mielenkiintoinen 
lisäretki (s. 9).

Mieti, millä tapaa tahdot oppia

www.ef.com/travel
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International 
Intensive
Uppoudu opiskeluun 
perusteellisesti ja valitse 
kurssi, johon sisältyy kaksi 
lisäoppituntia viikossa – saat 
tuloksia vieläkin nopeammin.

Perinteiset kielimatkat

Oppitunteja päivässä: 
6 x 40 min (ma–pe)

Kielet: englanti

Kohteet: Torquay, Brighton, 
Hastings ja Oxford

Opetusryhmä: 
kansainvälinen

Majoitus: kotimajoitus, 
asuntola tai kampus

Huolella valittujen opettajien 
vetämät tunnit koostuvat 
kieliharjoituksista sekä niitä 
täydentävistä ryhmähaasteista, 
väittelyistä, esitelmistä, peleistä 
ja kaupunkisuunnistustehtävistä. 
Lisäksi jokaiseen kurssiviikkoon 
kuuluu neljä digitaalisiin 
oppimateriaaleihin pohjautuvaa 
tuntia. Kielimatkan päätteeksi 
saat EF Record of Achievement 
-todistuksen, joka osoittaa 
saavuttamasi kielitason. Teet 
myös multimediaprojektin, joka 
toimii kurssin lopputyönä.

Ikäryhmä: 14–18-vuotiaat

Classic
Harjoittele kieltä 
vuorovaikutteisesti 
suomalaisen ja paikallisen 
opettajan johdolla.

Oppitunteja päivässä: 
4 x 40 min (ma–pe)

Kielet: englanti, ranska, 
espanja, saksa ja ruotsi

Kohteet: Ison-Britannian 
kohteet, Malta, Uppsala, 
Málaga, München 
ja Saint-Raphaël

Opetusryhmä: 
suomalainen

Majoitus: kotimajoitus, 
asuntola tai kampus

Kurssin oppitunnit ovat 
yhdistelmä kieliharjoituksia, 
erilaisia ryhmähaasteita, pelejä 
ja kaupunkisuunnistustehtäviä. 
Jos valitset kohteeksi 
Britannian tai Maltan, pääset 
käyttämään myös digitaalisia 
oppimateriaaleja kahdella 
oppitunnilla viikossa. Syvennyt 
opiskeltavaan kieleen 
aktiviteettien, keskusteluiden, 
väittelyiden ja ryhmäprojektien 
avulla, ja kielimatkan lopuksi 
näytät osaamistasi hauskalla 
multimediaprojektilla.

Ikäryhmä: 14–18-vuotiaat

International
Opiskele kansainvälisesti muista maista tulleiden nuorten 
seurassa. Kurssi yhdistää perinteiset oppitunnit interaktiiviseen 
opiskeluun, ja apuna käytetään monipuolisesti erilaisia 
oppimateriaaleja. Kielen omaksuminen sujuu nopeammin, kun 
käytät sitä jatkuvasti opettajien ja kurssikavereiden kanssa.

Ikäryhmä: 14–18-vuotiaat

EF Action Learning -koulutuksen 
saaneet opettajat pitävät 
huolen, että opit kieltä vuoro- 
vaikutteisesti ja keskusteluun 
perustuen. Ole valmiina: luvassa
on jännittäviä väittelytehtäviä, 
ryhmätöitä, roolileikkejä ja 
kielipelejä. Britannian, Maltan ja 
USA:n kohteissa pääset lisäksi 
hyödyntämään digitaalisia 
oppimateriaaleja kahdella 
oppitunnilla viikossa. Kurssin 
päätteeksi suoritat multimedia- 
projektin, jolla näytät, kuinka 
paljon olet oppinut. 

Oppitunteja päivässä: 
4 x 40 min (ma–pe), USA:ssa 
5 x 40 min neljästi viikossa

Kielet: englanti, ranska, 
espanja, saksa ja japani

Kohteet: kaikki paitsi Uppsala

Opetusryhmä: 
kansainvälinen

Majoitus: kotimajoitus, 
asuntola tai kampus

Pääset harjoittelemaan kieltä 
myös erilaisissa tosielämän 
tilanteissa: opintovierailuilla 
museoihin, markkinoilla, 
kaupoissa, kaupunkikierroksilla 
sekä retkillä historiallisille 
nähtävyyksille ja kulttuuri- 
kohteisiin. Kun oppitunnit
ovat takana, tapaat muita 
kielimatkalaisia hauskoissa 
aktiviteeteissa – ja sovellat 
samalla uutta kielitaitoasi 
käytäntöön.

Suosituin 
kurssimme
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Jatkoretket
Näe maailmaa vielä hieman 
enemmän ja lisää kurssisi 
loppuun muutaman päivän 
mittainen retki, jonka aikana 
tutustut uuteen kaupunkiin EF 
Liiderin opastuksella.

Junior Classic
Lähde matkaan EF Liiderin 
johdolla ja opiskele muiden 
suomalaisnuorten seurassa. 
Harjoittele kieltä käytännössä 
jännittävillä retkillä, tapahtu- 
missa ja aktiviteeteissa.

Oppitunteja päivässä: 
4 x 40 min (ma–pe)

Kielet: englanti

Kohteet: 
Rookesbury, Isle of Wight 
ja St. Paul’s Bay

Opetusryhmä: 
suomalainen

Majoitus: kotimajoitus, 
resort, junior boarding 
school tai kampus

Kielimatkan opetuksesta on 
huolehtimassa sekä suomalainen 
että paikallinen opettaja, ja 
käytössä on EF:n oma Go! 
-kirjasarja, joka on suunniteltu 
varta vasten nuorempien 
oppijoiden tarpeisiin. Kurssiin 
kuuluu erilaisia ryhmätöitä, 
roolileikkejä, pelejä ja väittelyitä 
sekä tosielämän harjoituksia. 
Matkan päätteeksi tehdään 
luova loppuprojekti.

Ikäryhmä: 14–18-vuotiaat Ikäryhmä: 10–14-vuotiaat Ikäryhmä: 10–14-vuotiaat

Junior International
Tee oppitunneista tavallistakin 
opettavaisempia valitsemalla 
kurssi, jossa on mukana nuoria 
eri puolilta maailmaa. Ota 
uudet taitosi käyttöön, kun 
tutustut kurssikavereihisi ja 
kohdemaan kulttuuriin.

Oppitunteja päivässä: 
4 x 40 min (ma–pe)

Kielet: englanti

Kohteet: Rookesbury, Isle of 
Wight ja St. Paul’s Bay

Opetusryhmä: 
kansainvälinen

Majoitus: kotimajoitus, 
resort, junior boarding 
school tai kampus

Monipuolisilla, paikallisten 
opettajien vetämillä tunneilla 
opitaan kieltä ryhmätöiden, 
väittelyiden, roolileikkien ja 
vuorovaikutteisten pelien 
avulla. Lisäksi tehdään erilaisia 
tosielämän harjoituksia – 
osaisitko esimerkiksi tilata 
kahvilassa jäätelön? Kurssilla 
käytetään Go! -kirjasarjaa, 
jonka EF on kehittänyt juuri 
nuoremmille opiskelijoille 
sopivaksi. Kurssi päätetään 
luovaan loppuprojektiin.

Urheile ja rentoudu 
EF Arenalla uusien 
kansainvälisten 
ystäviesi kanssa

Pariisi 
Kierrä Pariisin 
legendaarisimmat 
nähtävyydet kahden päivän 
mittaisella retkellä. Tee 
kävelyretki Seine-joen 
varrelle ja ihaile Eiffel-
tornia, Riemukaarta ja 
Louvren taidemuseota 
EF Liiderin opastamana. 
Matka huipentuu, kun 
pääset shoppailemaan 
maailmankuululle Champs-
Élysées’lle.

USA:n itärannikko 
Yhdysvaltain itärannikon 
mahtavat kaupungit 
odottavat! Päivä 1: Tee 
kierros Washington D.C.:ssä 
ja maailman suurimmassa 
museossa Smithsonianissa. 
Päivä 2: Vieraile Capitol 
Hillillä ja muistomerkeillä. 
Päivä 3: Jatka matkaa New 
York Cityyn, missä ohjelmaan 
kuuluvat MET-museo, 
Central Park ja Empire 
State Building. Päivä 4: Näe 
Vapaudenpatsas ja Ellis 
Island, 9/11-muistomerkki, 
Times Square ja Broadway.

Abi
Uppoudu kieleen 
perinpohjaisesti ja koe 
kiehtova uusi kaupunki 
samalla, kun valmistaudut 
ylioppilaskirjoituksiin.

Oppitunteja päivässä: 
4 x 40 min yleistä kielen- 
opetusta ja 2 x 40 min 
ylioppilaskirjoituksiin 
valmentavaa opetusta

Kielet: englanti ja ruotsi

Kohteet: Brighton, Oxford, 
Torquay ja Uppsala

Opetusryhmä: 
suomalainen

Majoitus: kotimajoitus 
tai asuntola

Abi-kurssilla hiot kielitaitoasi 
paikallisen ja suomalaisen 
opettajan ohjauksessa. Osalla 
oppitunneista keskitytään 
yleisluontoiseen kielitaidon 
kohentamiseen, ja suomalais- 
opettajan vetämillä abitunneilla 
tehdään nimenomaisesti 
ylioppilaskokeisiin valmentavia 
harjoituksia.  

Ikäryhmä: 14–18-vuotiaat

www.ef.com/travel
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Camps
Urheiluleireillä on arkipäivisin neljä 
(USA:ssa viisi) harjoitustuntia, joihin 
sisältyy sekä teorian opiskelua että 
käytännön valmennusta.

Ikäryhmä: 14–18-vuotiaat 
Opetusryhmä: Kansainvälinen 
Majoitus: Kotimajoitus tai asuntola 
Opetusta päivässä: 4 x 40 min (ma–pe)

Classic Summer Camp 

Pidä hauskaa perinteisellä amerikkalaisella 
kesäleirillä ja hio kykyjäsi erilaisissa 
ulkoilma- ja seikkailulajeissa, kuvaama- 
taidossa, käsitöissä ja ilmaisutaidossa. 
Samalla saat koko joukon uusia kavereita.

Projekti: Tanssi- tai muu esitys, 
taideprojekti tai urheiluturnaus 
Kohde: New York – Thornwood (s. 25)

Surfing Camp

Opi tärkeimmät surffaustekniikat 
ja vesiturvallisuuden periaatteet 
maailmankuulun Huntington Beachin 
maisemissa. Majoitus käy viihtyisästi 
aurinkoisella Long Beachin kampuksella.

Projekti: Surffauskilpailu
Kohde: Long Beach (s. 22)

Watersports Camp

Vietä unohtumaton kesä Long Beachin tai 
Maltan lämmössä ja kokeile surffausta, 
snorklausta, purjehdusta, uintia, purje- 
lautailua, hengenpelastusta ja sukellusta – 
sekä monia muita jännittäviä lajeja!

Projekti: Vesiurheiluturnaus 
Kohteet: Long Beach (s. 22), Malta (s. 21)

Horse Riding Camp

Vietä luonnonläheinen kesä hevosten 
parissa ja ota käynti, ravi ja laukka haltuun 
ammattivalmentajien avustuksella. Opit 
ratsastuksen perusteita ja tallinhoitoa 
näppärästi lähellä koulua.

Projekti: Ratsastuskilpailu 
Kohde: Hastings (s. 18)

West Ham United Football Camp 

Opi jalkapallotaitoja ja -taktiikoita West 
Ham United Foundationin valmennuksessa 
– kun apuna on yksi Lontoon vanhimmista 
Valioliiga-seuroista, kehityt vauhdilla. Vietä 
arkipäivät pelaillen, tee kierros Lontoon 
olympiastadionilla ja näytä parhaat kikkasi, 
kun kykyjenetsijä tulee vierailulle.

Projekti: Jalkapalloturnaus 
Kohde: Tiedot toimistoltamme

Junior Classic Summer Camp

Nauti perinteikkäästä englantilaisesta 
kesäleiristä kansainvälisessä seurassa. 
Monipuolinen ohjelma takaa, ettei aika 
käy pitkäksi: luvassa on kuvaamataitoa, 
käsitöitä, esiintymistä, urheilua, pelejä, 
seikkailuja ja iltatapahtumia.

Projekti: Lavaesitys, taideprojekti tai 
urheiluturnaus 
Kohde: Rookesbury (s. 31)

Junior West Ham United Football Camp

Opi jalkapallotaitoja ja -taktiikoita West 
Ham United Foundationin valmennuksessa. 
Treenaa moderneissa puitteissa, hio 
tekniikkaasi valmentajien opastamana ja 
tee kierros Lontoon olympiastadionilla.

Projekti: Jalkapalloturnaus 
Kohde: Tiedot toimistoltamme

 

Junior Horse Riding Camp

Hio ratsastustaitosi kuntoon 
ammattivalmentajien opastuksessa. 
Paikallisilla talleilla pääset nousemaan 
satulaan, ja ratsastusharjoitusten lomassa 
omaksut myös keskeisiä englanninkielisiä 
ilmauksia. Lisäksi opit show-tekniikoita ja 
hevostenhoitoa. Sitten vain kisailemaan!

Projekti: Ratsastuskilpailu 
Kohde: Rookesbury (s. 31)

EF Camps & EF Studios

Opi kieltä aktiivisen 
tekemisen ohessa

Junior Camps
Ikäryhmä: 10–14-vuotiaat 
Opetusryhmä: Kansainvälinen 
Majoitus: Junior Boarding School  
Opetusta päivässä: 4 x 40 min (ma–pe) 

Ota yhteyttä (09) 6869 23 11
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Junior Studio
EF LEGO® Studio

Uusin Studio-kurssimme yhdistää 
englannin oppitunnit vuorovaikutteisiin 
LEGO® Education* -työpajoihin. Käytössä 
ovat EF:n kirjat ja pelit, LEGO® -palikat ja 
LEGO®  Educationin StoryStarter- 
paketti, ja kurssilla opitaan paitsi englan- 
tia, myös luovuutta ja yhteistyötaitoja.
Ikäryhmä: 10–13-vuotiaat 
Projekti: LEGO® -loppuprojekti
Opetusryhmä: Kansainvälinen 
Kohde: Rookesbury (s. 31)

Art Studio

Anna luovuutesi puhjeta kukkaan ja opi 
uusia taitoja muun muassa maalauksen, 
graafisen suunnittelun ja valokuvauksen 
saralla. Samalla omaksut myös alan 
sanastoa asiantuntevalta ohjaajalta.

Projekti: Taidenäyttely tai muotinäytös 
Kohteet: New York – Thornwood (s. 25), 
Lontoo (s. 19)

Music Studio

Selvitä, mitä musiikin supertähdeltä 
vaaditaan harjoittelemalla päivittäin 
ammattilaisen ohjauksessa. Hiot 
musiikillisia kykyjäsi luokkahuoneessa ja 
studiossa, ja matkan päätteeksi pääset 
näyttämään osaamisesi kaikille.

Projekti: Musiikkiesitys 
Kohteet: New York – Thornwood (s. 25), 
Lontoo (s. 19)

E-Sports Studio 

Päivitä englannin osaamisesi ja 
e-urheilutekniikkasi parempaan versioon 
muun muassa FIFA- ja Dota 2 -pelejä 
pelaten. EF-opettajien neuvoilla opit 
loistamaan virtuaalipeleissä, ja lisäksi 
pääset vierailemaan Lontoon EA-
pelistudiolla.

Projekti: E-urheiluturnaus 
Kohde: Lontoo (s. 19)

Studiot
Kehitä taitojasi musiikissa, maalauksessa 
tai vaikka muotisuunnittelussa. Arkipäiviin 
kuuluu kaksi harjoitustuntia, joita täyden- 
netään kielen oppitunneilla – Britanniassa 
kahdella päivässä, USA:ssa kolmella.

Ikäryhmä: 14–18-vuotiaat 
Opetusryhmä: Kansainvälinen 
Majoitus: Kotimajoitus tai kampus 
Opetusta päivässä: 4 x 40 min (ma–pe)

*LEGO® -nimi ja -logo ovat LEGO® 
Groupin virallisia tavaramerkkejä.
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EF:llä elät keskellä kieltä – olitpa sitten 
isäntäperheen illallispöydän äärellä, 
mielenkiintoisella oppitunnilla tai retkellä 
uusien ystäviesi kanssa. Valitse itsellesi 
mieluisin majoitusmuoto ja valmistaudu 
tekemisentäyteiseen kesään.

EF Kotimajoitus
Kotimajoituksessa uppoudut perin pohjin 
paikalliseen kulttuuriin ja valitsemaasi 
kieleen – kun juttelet päivittäin 
isäntäperheesi kanssa, hiot aksenttiasi 
jatkuvasti paremmaksi, ja mukavassa 
kotiympäristössä näet, miltä kohdemaasi 
arki todella näyttää. Vieraanvaraisten 
paikallisten luona majoittuminen edistää 
siis oppimistasi monella tapaa. Päivittäiset 
keskustelut perheen kanssa auttavat muun 
muassa viestintätaitojen kehittämisessä 
ja uuden sanaston omaksumisessa. 
Jos lähdet kielimatkalle yhdessä 
ystäväsi kanssa, voitte halutessanne 
majoittua saman perheen luokse (paitsi 
Yhdysvalloissa), mikä tekee asumisesta 
vieläkin kotoisampaa.

Monet isäntäperheemme ovat 
majoittaneet EF-oppilaita jo vuosien ajan. 
He siis tietävät, kuinka esitellä sinulle 
paikallisia tapoja ja ruokakulttuuria, ja 
saatat myös kuulla sisäpiirin vinkkejä 
siihen, kuinka saat kielimatkastasi 
kaiken irti. EF:n kokenut henkilökunta 
haastattelee kaikki majoittajat huolella, ja 
heidän kotinsa tarkistetaan säännöllisesti 
mukavan ja laadukkaan majoituksen 
takaamiseksi. Voit siis lähteä matkaan 
huoletta – EF Kotimajoituksessa tunnet 
olosi viihtyisäksi saman tien.

Sopii kaikenikäisille. 
Saatavilla seuraavissa kohteissa: 
Kaikkialla paitsi Lontoo, Long Beach, 
New York, Uppsala, Rookesbury ja 
St. Paul’s Bay.

EF Resort
Nauti rennosta lomatunnelmasta 
hotellimaisessa ympäristössä. 
Tietyissä kohteissamme tarjotaan 
asuntolamajoitusta kansainvälisissä 
lomakeskuksissa, joissa pääset viihtymään 
eri puolilta maailmaa saapuneiden 
oppilaiden seurassa. Monissa resorteissa 
on uima-allas ja valikoima muita vapaa-
ajan palveluita, ja monista pääsee myös 
kätevästi rannan ääreen. EF:n henkilökunta 
on aina paikalla varmistamassa, että 
asumisesi sujuu mutkitta.

Sopii 12–14-vuotiaille. 
Saatavilla seuraavissa kohteissa: 
St. Paul’s Bay.

EF Junior Boarding School
Koe perinteisen sisäoppilaitoksen 
tunnelma! Tietyissä juniorikohteissamme 
pääset majoittumaan arvokkaan 
englantilaisen sisäoppilaitoksen tiloihin. 
Turvallisessa ympäristössä on paljon 
mahdollisuuksia urheiluun ja yhteiseen 
hauskanpitoon, ja majoitus hoituu 
yhteisissä makuusaleissa. Paikalla 
on paljon EF-henkilökuntaa, joka on 
oppilaiden tukena kellon ympäri.

Sopii 10–14-vuotiaille. 
Saatavilla seuraavissa kohteissa: 
Rookesbury.

EF Asuntola
Majoitu opiskelija-asuntolassa aivan 
kaupungin keskustan ja EF-koulun 
läheisyydessä. EF:n majoitushenkilökunta 
on oppilaiden apuna ja tukena kellon 
ympäri, ja monissa asuntoloissa on 
myös mainioita palveluita, kuten yhteisiä 
oleskelutiloja, kahvioita ja langaton 
nettiyhteys.

Sopii kaikenikäisille. 
Saatavilla seuraavissa kohteissa: 
Torquay, Hastings, Malta, Tokio, Uppsala, 
Málaga, München, Saint-Raphaël ja Isle 
of Wight.

EF Kampus
Asu kuin aito yliopisto-opiskelija! 
Tietyissä Britannian ja USA:n kohteissa 
voit majoittua paikallisen korkeakoulun 
kampuksella aivan koulutilojen äärellä. 
Huoneet jaetaan useimmiten toisten 
EF-oppilaiden kanssa, ja ateriat 
tarjoillaan kampuksen ruokalassa. 
Tarjolla on monenlaisia urheilu- ja vapaa-
ajanviettomahdollisuuksia, ja useissa 
kohteissa pääset tapaamaan myös 
paikallisia opiskelijoita.

Sopii 14–18-vuotiaille. 
Saatavilla seuraavissa kohteissa: 
Brighton, Lontoo, Oxford, Long Beach 
ja New York.

Live
\’liv\ elää [kokea elämää]

Ota yhteyttä (09) 6869 23 11



Tapaa uusia ystäviä 
kiinnostavissa 
aktiviteeteissa.

Aamupäivä Iltapäivä Ilta

Maanantai Lennä Maltalle kielimatkaryhmän ja 
EF Liiderin seurassa. Perillä hyppäätte 
yhdessä  EF-kuljetuksen kyytiin ja otatte 
suunnan kohti kurssikaupunkia.

Osallistu kielimatkan aloitusinfoon ja 
lähde sitten opastetulle kaupunki- 
kierrokselle, jonka aikana tapaat EF-
oppilaita eri puolilta maailmaa.

Vietä hauska ilta interaktiivisten pelien 
parissa ja opi tuntemaan paremmin 
uusia kurssikavereitasi.

Tiistai Ryhdy opiskelemaan kieltä opettajan 
johdolla. Ensimmäisillä oppitunneilla 
perehdytään kielioppiin ja lausumiseen.

Tutustu Sliemaan EF Liiderin ja 
paikallisen aktiviteettiohjaajan kanssa. 
Luvassa on hauskoja pelejä, jotka vievät 
teidät nähtävyyksien äärelle.

Laita tanssikengät jalkaan, on 
tervetuliaisjuhlan aika!

Keskiviikko Syvenny kieleen oppitunnilla, 
joka pohjautuu EF:n omaan 
oppimissovellukseen. Nyt laitetaan 
ääntämys kuntoon!

Snorklaile hurmaavassa Sliema Bayssä 
ammattivalmentajan opastamana. 
Hänen neuvoillaan opit lajin niksit ja 
löydät parhaat vedenalaiset maisemat.

Ota rennosti EF Loungessa muiden 
kielimatkalaisten kanssa jutustellen tai 
videopelejä pelaillen.

Torstai Pelaa lentopalloa, käy uimassa ja nauti 
auringosta EF Beach Clubilla. EF Liideri 
on keksinyt koko joukon hauskaa 
tekemistä sinulle ja ryhmällesi.

Syvennä osaamistasi oppitunneilla, 
jotka yhdistävät itsenäistä työskentelyä 
ja ryhmätöitä.

Palaa rannan äärelle ja vietä perinteinen 
maltalainen grillailuilta – tämä 
#EF4ever-hetki ansaitsee ehdottomasti 
oman Instagram-postauksensa.

Perjantai Etene opinnoissasi aina vain pidemmälle 
– tällä kertaa otetaan haltuun 
lauserakenteet ja pilkutussäännöt.

Ota kavereiden kanssa rennosti EF 
Loungessa: pelaa Xbox-pelejä tai katso 
vaikka elokuva.

EF-oppilailla on aina hauskempaa 
– varsinkin silloin, kun DJ laittaa 
viimeisimmät hittibiisit pyörimään EF 
Discossa!

Lauantai Lähde retkelle Vallettaan ja tutustu 
Maltan ikivanhaan pääkaupunkiin EF 
Liiderin ja kurssikavereidesi kanssa.

Syö maistuva lounas Upper Barrakka 
Gardens -puutarhassa ja ihastele 
näköaloja Slieman satamaan.

Kisaile vauhdikkaissa rantapeleissä, 
jotka on suunniteltu kehittämään 
tiimityö- ja viestintätaitojasi.

Sunnuntai Tee retki Cominon saarelle, kauniiden 
luontomaisemien ja kristallinkirkkaiden 
vesien äärelle.

Vieraile Maltan valokuvauksellisimmas- 
sa paikassa, huikean sinisessä Blue 
Lagoonissa.

Heittäydy sporttiseksi EF Arenalla 
paikallisen EF Liiderin ohjauksessa. 
Luvassa on EF Global Games -pelejä ja 
muita hauskoja urheilulajeja.

Esimerkkiviikko Maltalla:

13



East Park

North Park

Gardens

Pavilion

Park East St

North St

W
es

t S
t

Park Terrace

EF Beach Club 

EF Arena

EF School
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EF Lounge
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Muutamme kaikki kohteemme todellisiksi 
kielimatkakaupungeiksi, jotka täyttyvät EF:n 
tapahtumapaikoista. Inspiroiva henkilö- 
kunta toivottaa sinut tervetulleeksi kesään 
täynnä kieliä, kavereita ja hauskanpitoa.

Tervetuloa 
EF-kurssikaupunkiisi

EF Arena
EF Arena on kansainvälinen pelikenttä, joka toimii tapahtumapaikkana 
EF Global Games -urheilukilpailuille ja auringosta nauttimiselle.

EF-majoitus
Tutustu paikalliseen perheeseen tai majoitu 
kurssikavereidesi seurassa EF Asuntolassa, EF 
Kampuksella tai EF Resortissa (s. 12).

EF Disco
Valmiina juhlaan? EF Discoissa ympäri maailman tanssitaan 
joka viikko kesän kuumimpien hittibiisien tahtiin.

Ota yhteyttä (09) 6869 23 11
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EF-koulu
Kaikki luokkahuoneopetus järjestetään viihtyisissä tiloissa, joissa 
harjoitellaan kieltä myös erilaisten ryhmätöiden, roolileikkien ja 
projektien merkeissä.

EF Beach Club
Rantakohteissamme pääset loikoilemaan aurinkoon veden äärelle. 
Katsasta samalla ilmoitustaulu, josta löydät tietoa tulevista retkistä, 
tapahtumista ja urheilumatseista.

EF Lounge
EF Loungessa on mukava hengähtää oppituntien 
välillä. Vaihda kuulumisia kavereiden kanssa ja 
hyödynnä langaton netti snäppäillen ja EF Campus 
Connectiin kirjautuen.

www.ef.com/travel
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Discover
Retket:

 - Kahden yön retki Lontooseen: näe 
kaupungin kuuluisimpia nähtävyyksiä, 
kuten Big Ben, Buckinghamin palatsi ja 
Westminster Abbey

 - Puolipäiväretki Exeterin nähtävyyksille ja 
shoppailupaikoille

 - 3–4 viikon kursseilla lisäksi 
puolipäiväretki Teignmouthiin

Aktiviteetit:

 - Urheiluaktiviteetteja EF Arenalla: 
mm. jalkapalloa, rugbya, street-tanssia 
ja Zumbaa

 - Järjestettyjä vierailukäyntejä paikallisille 
nähtävyyksille

 - Yhteistapahtumia, kuten kykykilpailuja, 
valokuvanmetsästystä ja erilaisia 
ulkopelejä

 - Fun Friday -päiviä: murhamysteereitä, 
hauskoja kilpailuja ja muita ryhmä- 
haasteita

 - Seikkailupäiviä ja vesiurheilua

Hintaan sisältyvät palvelut
 - EF Campus Connect -tunnukset
 - Kielimatkalaisen käsikirja ja EF-reppu
 - EF Liideri, joka on mukana koko kieli- 
matkan ajan, sekä paikallinen EF Liideri

 - Meno-paluulennot ja kuljetukset 
kurssikohteeseen

 - Vapaa pääsy EF Beach Clubille, 
EF Loungeen ja EF Arenalle 

 - Langaton nettiyhteys

Learn
Perinteiset kielimatkat:

Opetus perustuu EF-oppikirjoihin, 
interaktiivisiin oppitunteihin ja ryhmä- 
töihin. Kursseilla tehdään myös video- 
projekti sekä opintoretket Cockingtoniin, 
Brixhamiin ja Berry Headiin. Lopputulos: 
EF Passport to Learn ja EF Certificate of 
Achievement -todistus.

 - Classic (4 oppituntia/arkipäivä)
 - International (4 oppituntia/arkipäivä)
 - International Intensive (6 oppituntia/
arkipäivä)

 - Abi (6 oppituntia/arkipäivä)

Live
Majoitusvaihtoehdot:

 - Kotimajoitus: Jaettu huone huolella 
valitun isäntäperheen luona. Täysihoito.

 - Asuntola: Jaettu huone jaetulla 
kylpyhuoneella. Täysihoito. 

Torquayn-koulumme on paikallinen maamerkki, joka sijaitsee 
vilkkaan satama-alueen tuntumassa. Tee kävelyretki meren 
äärellä ja pistäydy matkalla rantaa reunustaviin kauppoihin.

Torquay

Miksi Torquay?

 - Koet Englannin Rivieran rannat ja 
merenläheiset nähtävyydet

 - Omaleimainen, vasta remontoitu ja 
modernisti sisustettu koulurakennus

 - Koulu sijaitsee kukkulalla, josta on 
näköala merelle

Ikä: 14–18 
Asu: kotimajoitus, asuntola

Vapaavalintaiset lisäpalvelut
EF Aktiviteettipaketit:

 - EF Fun Pack (45 €): Retki Quaywest-
vesipuistoon, Battlefield Live -peli, 
keilailua, retki Kent’s Cavern -luolaan 
ja EF:n t-paita

 - EF Watersports Pack (115 €): Kolme 
tapahtumakertaa: pikaveneajelu, 
vesihiihto ja ringo ride, kajakkimelonta 
ja SUP-lautailu sekä purjehdus

 - EF Cheerleader Pack (105 €): Kolme 
harjoituskertaa pätevän cheerleading-
valmentajan opastuksessa

Varattavissa paikan päällä:

 - Retki Plymouthiin ja paikalliseen 
akvaarioon

 - Vierailu London Eyessa ja Madame 
Tussaudsissa (hintaan sisältyvän 
Lontoo-retken aikana)

 - Surffaus
 - Karting ja minigolf
 - Elokuvakäynti
 - Mega Splash Party
 - Rullaluisteludisko

Hinnat euroissa (€). Mikäli lähtöpäivä ajoittuu 
14.6. ja 11.7.2020 väliselle ajalle, hintoihin lisätään 
sesonkilisää 25 €/viikko. Hintoihin sisältyy lennot 
Helsingistä. 

Kurssihinnat ja -päivämäärät
Kotimajoitus
14 päivää 3.6. 10.6. 17.6. 24.6. 3.7. 10.7. 14.7. 21.7.

Classic 1945 - - - - - - -

International - 2045 2045 2045 2045 2045 2045 1995

Abi 2045 - - - - - - -

21 päivää 3.6. 10.6. 17.6. 24.6. 3.7. 10.7. 14.7. 21.7.

Classic 2170 - - - - - - -

International - 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2220

Int. Intensive - - - 2395 - - - -

Abi - - 2345 - - - - -

27 päivää 3.7. - - - - - - -

Classic 2545 - - - - - - -

International 2595 - - - - - - -

Asuntola
14 päivää 3.6. 17.6. 24.6. 3.7. 14.7. 21.7.

Classic 2395 - - - - -

International - 2495 2495 2495 2495 2445

Abi 2395 - - - - -

21 päivää 10.6. 17.6. 24.6. 3.7. 8.7. 14.7.

Classic 2845 - - - - -

International 2895 2895 2895 2895 - 2895

Int. Intensive - - 2995 - - -

Abi - 2945 - - 2945 -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
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Discover
Retket:

 - Päiväretki Lontooseen: näe kaupungin 
kuuluisimpia nähtävyyksiä, kuten 
Big Ben, Buckinghamin palatsi ja 
Westminster Abbey

 - Retki Portsmouthiin: shoppaile Gunwharf 
Quayn outlet-myymälöissä ja käy 
Portsmouthin historiallisella telakalla 
sekä Spinnaker-tornissa

 - Kolmen viikon kursseilla lisäksi ostosretki 
Lontooseen: tee löytöjä Oxford Streetillä 
tai Camden Marketilla

Aktiviteetit:

 - Urheiluaktiviteetteja, kuten 
jalkapalloturnauksia ja lentopalloa 
EF Arenalla

Hintaan sisältyvät palvelut
 - EF Campus Connect -tunnukset
 - Kielimatkalaisen käsikirja ja EF-reppu
 - EF Liideri, joka on mukana koko kieli- 
matkan ajan, sekä paikallinen EF Liideri

 - Meno-paluulennot ja kuljetukset 
kurssikohteeseen

 - Vapaa pääsy EF Beach Clubille, 
EF Loungeen ja EF Arenalle 

 - Langaton nettiyhteys

Learn
Perinteiset kielimatkat:

Opetus perustuu EF-oppikirjoihin, 
interaktiivisiin oppitunteihin ja ryhmä- 
töihin. Kursseilla tehdään myös video- 
projekti sekä useita opintoretkiä. 
Lopputulos: EF Passport to Learn ja EF 
Certificate of Achievement -todistus.

 - Classic (4 oppituntia/arkipäivä)
 - International (4 oppituntia/arkipäivä)
 - Abi (6 oppituntia/arkipäivä)

Live
Majoitusvaihtoehdot:

 - Kotimajoitus: Oma tai jaettu huone 
huolella valitun isäntäperheen luona. 
Täysihoito.

 - Kampus: Oma huone omalla kylpy- 
huoneella. Täysihoito. Koulu on kävely- 
matkan tai lyhyen bussimatkan päässä.

Miksi Brighton?

 - Asut ja opiskelet Ison-Britannian 
trendikkäimmässä rantakaupungissa

 - EF Loungessa pääset rentoutumaan 
aivan rannan äärellä

 - Voit majoittua paikallisen perheen 
luona tai yliopistokampuksella

Ikä: 14–18 
Asu: kotimajoitus, kampus

Brighton sai lempinimen ”London by the Sea” aivan syystä 
– täältä löytyy kaikki, mitä trendikkäältä kaupungilta 
vaaditaan. Kiertele ostoskujilla, museoissa, historiallisilla 
paikoilla, kaupoissa ja kahviloissa, huvittele kuuluisalla 
satamalaiturilla ja loikoile alueen parhailla rannoilla.

Brighton

 - Retket Brightonin venesatamaan ja 
South Downsin kansallispuistoon sekä 
shoppailua The Lanesin liikkeissä

 - Yhteistapahtumia, kuten kykykilpailuja ja 
erilaisia ulkopelejä

 - EF:n teemailtoja, joihin sisältyy kaksi 
viikoittaista EF Discoa

Vapaavalintaiset lisäpalvelut
EF Aktiviteettipaketit:

EF Fun Pack (55 €): Retki Brighton Pierin 
tivolialueelle, käynti British Airways i360 
-näköalatornissa, keilailua, laserpeli ja 
EF:n t-paita

Varattavissa paikan päällä:

 - Päiväretki Oxfordiin
 - Retki Thorpe Park -huvipuistoon
 - Rantalentopalloilu
 - Vierailu Royal Pavilionissa
 - Englantilainen aamiainen tai perinteinen 
englantilainen teehetki

Hinnat euroissa (€). Mikäli lähtöpäivä ajoittuu 14.6. ja 11.7.2020 väliselle ajalle, hintoihin lisätään sesonkilisää 
25 €/viikko. Hintoihin sisältyy lennot Helsingistä. Voit lukea Pariisin jatkoretkestä (Int. + Pariisi -vaihtoehdosta) 
tarkemmin sivulta 9.

Kurssihinnat ja -päivämäärät
Kotimajoitus
14 päivää 3.6. 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7.

Classic 2095 2145 - - - - - - -

International - 2195 2195 2195 2195 2195 2195 2145 2145

Abi 2195 - - - - - - - -

21 päivää 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. - - -

Classic 2395 - - - - - - - -

International 2445 2445 2445 2445 2445 2445 - - -

Abi - 2495 - - 2495 - - - -

Int. + Pariisi - - 2645 - - 2645 - - -

27. päivää 8.7. 15.7. - - - - - - -

Classic 2695 - - - - - - - -

International 2745 2745 - - - - - - -

Kampus
14 päivää 30.6. 2.7. 15.7. 28.7.

Classic 2595 - - -

International 2645 2645 2645 2595

- - - - -

21 päivää 30.6. 2.7. 9.7. 15.7.

Classic 3095 - - -

International 3145 3145 3145 3145

Abi - - 3195 -

Int. + Pariisi - - - 3345

27. päivää 2.7. - - -

Classic 3425 - - -

International 3475 - - -



Hasting Pier

English Channel

Museum
Hasting 

Castle

RBE Trampolines 
Hastings

Alexandra Park

Sussex Coast 
College

Hasting 
Fouring ParkHorntye Park 

Sports 
Complex

Hastings 
United FC

EF school

Ota yhteyttä (09) 6869 23 11

18

Live
Majoitusvaihtoehdot:

 - Kotimajoitus: Jaettu huone huolella 
valitun isäntäperheen luona. Täysihoito.

 - Asuntola: Jaettu huone omalla tai 
jaetulla kylpyhuoneella. Täysihoito.

Discover
Retket:

 - Päiväretki Lontooseen: näe kaupungin 
kuuluisimpia nähtävyyksiä, kuten 
Big Ben, Buckinghamin palatsi ja 
Westminster Abbey

 - Nähtävyysretki Brightoniin
 - Kolmen viikon kursseilla lisäksi ostosretki 
Lontooseen: tee löytöjä Oxford Streetillä 
tai Camden Marketilla

Aktiviteetit:

 - Urheilua, kuten jalkapalloturnauksia ja 
lentopalloa EF Arenalla

Hintaan sisältyvät palvelut
 - EF Campus Connect -tunnukset
 - Kielimatkalaisen käsikirja ja EF-reppu
 - EF Liideri, joka on mukana koko kieli- 
matkan ajan, sekä paikallinen EF Liideri

 - Meno-paluulennot ja kuljetukset 
kurssikohteeseen

 - Vapaa pääsy EF Beach Clubille, 
EF Loungeen ja EF Arenalle

 - Langaton nettiyhteys

Learn
Perinteiset kielimatkat:

Opetus perustuu EF-oppikirjoihin, 
interaktiivisiin oppitunteihin ja ryhmä- 
töihin. Kurssilla tehdään myös video- 
projekti sekä opintoretkiä museoihin ja 
Hastings Country Parkiin. Lopputulos: 
EF Passport to Learn ja EF Certificate of 
Achievement -todistus.

 - Classic (4 oppituntia/arkipäivä)
 - International (4 oppituntia/arkipäivä)

EF Camps & EF Studios:

Kokeile aivan uutta lajia tai paranna 
taitojasi tutun harrastuksen parissa 
samalla, kun kehität kieliosaamistasi. 
Lopputulos: EF Passport to Learn ja EF 
Certificate of Achievement -todistus.

 - Horse Riding Camp: Perehdy 
ratsastustekniikoihin ja tallinhoitoon 
joka arkipäivä ja kisaile kurssin 
loppukilpailussa.

Lomailevat britit ovat kerääntyneet Englannin etelä- 
rannikolle jo vuosisatojen ajan. Lähde katsomaan, mikä 
heitä on houkutellut: luvassa on merta, aurinkoa ja vanha- 
kaupunki, joka toimi muinoin merirosvojen piilopaikkana.

Hastings

 - Erilaisia yhteistapahtumia ja ulkopelejä
 - Retkiä Hastingsin alueella, mm. Fairlight 
Country Parkissa

 - EF:n teemailtoja, joihin sisältyy kaksi 
viikoittaista EF Discoa

Vapaavalintaiset lisäpalvelut
EF Aktiviteettipaketit:

 - EF Fun Pack (45 €): Smugglers 
Adventure -luolaseikkailu, Blue Reef 
-akvaarioretki ja siihen liittyvä Seaside 
Experience, laserpeli, crazy-golf ja EF:n 
t-paita

 - EF Skate Pack (45 €): Kolme 
harjoituskertaa valmentajan 
opastuksessa

 - EF Horse Riding Pack (105 €): 
Kolme harjoituskertaa valmentajan 
opastuksessa

Varattavissa paikan päällä:

 - Retki Canterburyyn
 - Retki Thorpe Park -huvipuistoon
 - EF Holi Party
 - Käynti skeittipuistossa
 - Elokuvakäynti
 - Päiväretki Eastbourneen

Miksi Hastings?

 - Koet englantilaisen elämänmenon 
hurmaavassa rantakohteessa

 - Moderni koulu, jossa käytetään 
viimeisintä teknologiaa

 - Keskeinen sijainti aivan tärkeiden 
nähtävyyksien läheisyydessä

Ikä: 14–18 
Asu: kotimajoitus, asuntola

Hinnat euroissa (€). Mikäli lähtöpäivä ajoittuu 14.6. ja 11.7.2020 väliselle ajalle, hintoihin lisätään 
sesonkilisää 25 €/viikko. Hintoihin sisältyy lennot Helsingistä. 

Kurssihinnat ja -päivämäärät
Kotimajoitus
14 päivää 10.6. 17.6. 1.7. 8.7. - - -

Classic 1945 1945 - - - - -

International 1995 1995 1995 1995 - - -

21 päivää 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7.

Classic - 2195 - - - - -

International 2245 2245 2245 2245 2245 2245 2170

Horse Riding Camp - - 2635 - - 2635 -

27 päivää 17.6. - - - - - -

Classic 2495 - - - - - -

Asuntola
14 päivää 10.6. 17.6.

- - -

International 2545 2545

21 päivää 24.6. 15.7.

- - -

International 2945 2945

Horse Riding Camp 3335 -

- - -

- - -
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 - Art Studio: Kaksi kielen oppituntia 
ja kaksi harjoitustuntia arkipäivisin. 
Perehdy taiteeseen, valokuvaukseen tai 
muotisuunnitteluun ja aseta osaamisesi 
näytille taide- tai muotinäytöksessä.

 - E-Sports Studio: Kaksi kielen 
oppituntia ja kaksi harjoitustuntia 
arkipäivisin. Treenaa virtuaalipeleissä 
tarvittavia taitoja ja kisaile kurssin 
lopputurnauksessa.

Live
Majoitusvaihtoehdot:

Kampus: Yhden hengen huone omalla 
tai jaetulla kylpyhuoneella

Discover
Retket:

 - Vierailuja Lontoon nähtävyyksillä: näe 
mm. Big Ben, Buckinghamin palatsi, 
Westminster Abbey ja parlamenttitalo

 - Päiväretki Oxfordiin, Britannian 
vanhimpaan yliopistokaupunkiin

 - Kolmen viikon kursseilla lisäksi retki 
Brightoniin

Aktiviteetit:

 - Urheilua, kuten jalkapalloturnauksia ja 
lentopalloa EF Arenalla

 - Retkiä ostosalueille ja kävelykierroksia 
kaupungilla

 - Yhteistapahtumia ja ulkopelejä
 - EF:n teemailtoja, joihin sisältyy kaksi 
viikoittaista EF Discoa

Hintaan sisältyvät palvelut
 - EF Campus Connect -tunnukset
 - Kielimatkalaisen käsikirja ja EF-reppu
 - EF Liideri, joka on mukana koko kieli- 
matkan ajan, sekä paikallinen EF Liideri

 - Meno-paluulennot ja kuljetukset 
kurssikohteeseen

 - Vapaa pääsy EF Loungeen ja EF Arenalle
 - Langaton nettiyhteys

Learn
Perinteiset kielimatkat:

Opetus perustuu EF-oppikirjoihin, 
interaktiivisiin oppitunteihin ja ryhmä- 
töihin. Kurssilla tehdään myös video- 
projekti sekä opintoretkiä kuuluisiin 
museoihin. Lopputulos: EF Passport to 
Learn ja EF Certificate of Achievement 
-todistus.

 - International (4 oppituntia/arkipäivä)

EF Camps & EF Studios:

Kokeile aivan uutta lajia tai paranna 
taitojasi tutun harrastuksen parissa 
samalla, kun kehität kieliosaamistasi. 
Lopputulos: EF Passport to Learn ja EF 
Certificate of Achievement -todistus.

 - Music Studio: Kaksi kielen oppituntia 
ja kaksi harjoitustuntia arkipäivisin. Hio 
musiikillisia kykyjäsi ja kerää raikuvat 
aplodit kurssin loppuesityksessä.

Vapaavalintaiset lisäpalvelut
EF Aktiviteettipaketit:

 - EF Fun Pack (65 €): Keilailua, minigolfia, 
retki London Dungeonsiin, vierailu 
Madame Tussauds -vahakabinetissa ja 
EF:n t-paita

 - EF Explore Pack (75 €): Retki Hampton 
Courtin palatsiin, käynti London Eyessa, 
jokiristeily ja jäähyväisateria

Varattavissa paikan päällä:

 - Retki Thorpe Park -huvipuistoon
 - West End -teatteriesitys
 - Elokuvakäynti

Miksi Lontoo?

 - Kehität kykyjäsi kaupungissa, joka 
on todellinen innovaatioiden keskus

 - Asut ja opiskelet modernin 
yliopistokampuksen tiloissa

 - Saat erinomaista valmennusta 
taitojesi paranteluun

Ikä: 14–18 
Asu: kampus

Lontoo
Päästä luovuutesi lentoon viihtyisässä koulussamme vehreän 
Kingstonin seudulla – täällä opit entistä paremmaksi 
englannin taituriksi ja saat samalla opastusta musiikin, 
taiteen, muodin tai e-urheilun saralla. Muista myös moikata 
Big Beniä uusien ystäviesi kanssa.

Hinnat euroissa (€). Mikäli lähtöpäivä ajoittuu 
14.6. ja 11.7.2020 väliselle ajalle, hintoihin lisätään 
sesonkilisää 25 €/viikko. Hintoihin sisältyy lennot 
Helsingistä. 

Kurssihinnat ja -päivämäärät
Kampus
14 päivää 8.7. 21.7.

International 2595 2545

Music Studio 2715 2665

Art Studio 2715 2665

E-Sports Studio 2775 2725
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Discover
Retket:

 - Päiväretki Lontooseen: näe kaupungin 
kuuluisimpia nähtävyyksiä, kuten 
Big Ben, Buckinghamin palatsi ja 
Westminster Abbey

 - Päiväretki Bristoliin
 - Kolmen viikon kursseilla lisäksi ostosretki 
Lontooseen: tee löytöjä Oxford Streetillä 
tai Camden Marketilla

Aktiviteetit:

 - Urheilua, kuten jalkapalloa ja lentopalloa 
EF Arenalla

 - Järjestettyjä vierailukäyntejä paikallisille 
nähtävyyksille

 - Erilaisia tapahtumia, kuten 
murhamysteereitä, silent discoja, 
leffailtoja ja juhlat Headington Hallissa

 - EF:n teemailtoja, joihin sisältyy kaksi 
viikoittaista EF Discoa

Hintaan sisältyvät palvelut
 - EF Campus Connect -tunnukset
 - Kielimatkalaisen käsikirja ja EF-reppu
 - EF Liideri, joka on mukana koko kieli- 
matkan ajan, sekä paikallinen EF Liideri

 - Meno-paluulennot ja kuljetukset 
kurssikohteeseen

 - Vapaa pääsy EF Loungeen ja EF Arenalle
 - Langaton nettiyhteys

Learn
Perinteiset kielimatkat:

Opetus perustuu EF-oppikirjoihin, 
interaktiivisiin oppitunteihin ja ryhmä- 
töihin. Kurssilla tehdään myös video- 
projekti sekä opintoretket Ashmolean-
museoon ja Oxford Covered Market 
-kauppahalliin. Lopputulos: EF Passport 
to Learn ja EF Certificate of Achievement 
-todistus.

 - Classic (4 oppituntia/arkipäivä)
 - International (4 oppituntia/arkipäivä)
 - International Intensive (6 oppituntia/
arkipäivä)

 - Abi (6 oppituntia/arkipäivä)

Live
Majoitusvaihtoehdot:

 - Kotimajoitus: Jaettu huone huolella 
valitun isäntäperheen luona. Täysihoito.

 - Kampus: Oma tai jaettu huone omalla 
tai jaetulla kylpyhuoneella. Täysihoito. 
Kävelymatkan tai lyhyen bussimatkan 
päässä koululta.

Vapaavalintaiset lisäpalvelut
EF Aktiviteettipaketit:

 - EF Fun Pack (45 €): Crazy golf, laserpeli, 
luistelua ja EF:n t-paita

 - EF Explore Pack (35 €): Vierailu 
Christchurch Collegessa, puntingia joella 
ja kummituskävely

 - EF Tennis Pack (145 €): Kolme 
harjoituskertaa valmentajan 
opastuksessa

 - EF Rugby Pack (105 €): Kolme 
harjoituskertaa valmentajan 
opastuksessa

Varattavissa paikan päällä:

 - Päiväretki Brightoniin
 - Retki Thorpe Park -huvipuistoon
 - EF Pool Party
 - Retki Carfax Tower -tornille
 - Elokuvakäynti

Miksi Oxford?

 - Aistit vilkkaan yliopistokaupungin 
eloisan tunnelman

 - Koulu sijaitsee arvostetulla 
yliopistoalueella

 - Oxfordin keskusta on vain 
kävelymatkan päässä

Ikä: 14–18 
Asu: kotimajoitus, kampus

Historiallinen Oxford tunnetaan lempinimellä ”City of 
Dreaming Spires”, mutta maalauksellisten näkymien lomassa 
vietetään myös eloisaa opiskelijaelämää. Koe perinteikkään 
yliopistokaupungin hieno tunnelma ja viihdy vehreiden 
pihojen ja keskiaikaisten rakennusten äärellä.

Oxford

Hinnat euroissa (€). Mikäli lähtöpäivä ajoittuu 14.6. ja 11.7.2020 väliselle ajalle, hintoihin lisätään 
sesonkilisää 25 €/viikko. Hintoihin sisältyy lennot Helsingistä.

Kurssihinnat ja -päivämäärät
Kotimajoitus
14 päivää 2.6. 23.6. - - -

Classic 2245 - - - -

International - 2345 - - -

Abi 2345 - - - -

21 päivää 9.6. 16.6. 23.6. 30.6. 7.7.

Classic 2545 - - - -

International 2595 2595 2595 2595 2595

Int. Intensive - - 2695 - -

Abi - 2645 - - 2645

Kampus
14 päivää 30.6. - -

- - - -

International 2795 - -

- - - -

21 päivää 23.6. 30.6. 7.7.

- - - -

International 3295 3295 3295

Int. Intensive 3395 - -

Abi - - 3345
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Live
Majoitusvaihtoehdot:

 - Kotimajoitus: Jaettu huone huolella 
valitun isäntäperheen luona. Täysihoito.

 - Asuntola: Jaettu huone omalla jaetulla 
kylpyhuoneella. Puolihoito. Lyhyen 
bussimatkan päässä koululta.

Discover
Retket:

 - Kokopäiväretki Vallettaan, Maltan 
keskiaikaiseen pääkaupunkiin, joka on 
myös Unescon maailmanperintökohde

 - Puoli päivää Golden Bay -rannalla, joka 
tunnetaan kullankeltaisesta hiekastaan ja 
kirkkaansinisistä vesistään

 - Kolmen viikon kursseilla lisäksi ilta 
Mdinassa, Maltan alkuperäisessä 
muurien ympäröimässä pääkaupungissa

Aktiviteetit:

 - Urheiluaktiviteetteja, kuten jalkapalloa, 
lentopalloa ja EF Global Games -pelejä

 - Järjestettyjä retkiä perinteisiin paikallisiin 
tapahtumiin

Hintaan sisältyvät palvelut
 - EF Campus Connect -tunnukset
 - Kielimatkalaisen käsikirja ja EF-reppu
 - EF Liideri, joka on mukana koko kieli- 
matkan ajan, sekä paikallinen EF Liideri

 - Meno-paluulennot ja kuljetukset 
kurssikohteeseen

 - Vapaa pääsy EF Beach Clubille, 
EF Loungeen ja EF Arenalle

 - Langaton nettiyhteys

Learn
Perinteiset kielimatkat:

Opetus perustuu EF-oppikirjoihin, 
interaktiivisiin oppitunteihin ja ryhmä- 
töihin. Kurssilla tehdään myös video- 
projekti sekä opintoretket Mostan 
kirkkoon, St. Paul’s Bayhin ja Slieman 
satamaan. Lopputulos: EF Passport to 
Learn ja EF Certificate of Achievement 
-todistus.

 - Classic (4 oppituntia/arkipäivä)
 - International (4 oppituntia/arkipäivä) 

EF Camps & EF Studios:

Kokeile aivan uutta lajia tai paranna 
taitojasi tutun harrastuksen parissa 
samalla, kun kehität kieliosaamistasi. 
Lopputulos: EF Passport to Learn ja EF 
Certificate of Achievement -todistus.

 - Watersports Camp: Neljä harjoitustuntia 
arkipäivisin. Opi mm. surffausta, 
snorklausta, purjehdusta, uintia, 
hengenpelastusta ja sukellusta ja testaa 
taitosi kurssin lopputurnauksessa.

 - Erilaisia EF-tapahtumia, kuten 
kykykilpailuja, aarteenmetsästystä ja 
ulkopelejä

 - EF:n teemailtoja, joihin sisältyy kaksi 
viikoittaista EF Discoa

Vapaavalintaiset lisäpalvelut
EF Aktiviteettipaketit:

 - EF Sun & Fun Pack (50 €): Mega Party, 
retki Splash & Fun -vesipuistoon, retki 
Blue Lagoonille ja EF:n t-paita

 - EF Malta Pack (55 €): Retki Gozolle, 
snorklausta, Historiallinen Malta -esitys, 
grillailua rannalla ja EF-matkamuisto

 - EF Watersports Pack (90 €): 
Purjehdusta, kajakkimelontaa, SUP- tai 
lainelautailua ja EF Disco purjelaivassa 
auringon laskiessa

 - EF Dive Pack aloittelijoille (380 €): 
Yhdeksän sukelluskertaa pätevien 
ohjaajien opastuksessa ja avovesisukel- 
luksen PADI-teoriaopetus aloittelijoille

 - EF Dive Pack edistyneille (280 €): 
Viisi sukelluskertaa pätevien ohjaajien 
opastuksessa ja avovesisukelluksen 
PADI-teoriaopetus edistyneille

Varattavissa paikan päällä:

 - Iltaretki Vallettaan
 - Boat party -juhla

Miksi Malta?

 - Saat nauttia hienoista rannoista ja 
kirkkaansinisestä merestä

 - Tilava koulurakennus, jossa on 
erinomaiset mukavuudet

 - Koululta on vain muutaman minuutin 
matka venesatamaan

Ikä: 14–16 
Asu: kotimajoitus, asuntola

Maltalla kohtaavat välimerellinen kulttuuri ja kiehtovat 
brittivaikutteet. Ota englanti haltuun eloisassa Sliemassa 
tai treenaa vesiurheilua rantojen kirkkaissa vesissä. 

Malta

Hinnat euroissa (€). Mikäli lähtöpäivä ajoittuu 
14.6. ja 11.7.2020 väliselle ajalle, hintoihin 
lisätään sesonkilisää 25 €/viikko. Hintoihin 
sisältyy lennot Helsingistä. 

Kurssihinnat ja -päivämäärät
Kotimajoitus
14 päivää 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 22.7.

Classic - 2245 - - -

International 2095 2095 2095 2095 2045

21 päivää 3.6. 10.6. 24.6. 1.7. 22.7.

Classic 2370 2445 2445 - -

International - 2495 2495 2495 2420

Watersports Camp - - - 2655 -

- - - - - -

- - - - - -

Asuntola
14 päivää 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 15.7. 22.7. 29.7.

Classic 2345 - - - - - -

International 2395 2395 2395 2395 2395 2345 2345

21 päivää 3.6. 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 15.7. 22.7.

Classic 2570 2645 - - - - -

International - 2695 2695 2695 2695 2695 2620

Watersports Camp - - - - 2855 - -

28 päivää 24.6. - - - - - -

International 3045 - - - - - -
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 - Watersports Camp: Viisi valmennus- 
tuntia päivässä. Opettele mm. surffausta, 
snorklausta, purjelautailua, uintia ja 
hengenpelastusta ja testaa lopuksi taitosi 
vesiurheiluturnauksessa.

Live
Majoitusvaihtoehdot:

Kampus: Jaettu huone jaetulla 
kylpyhuoneella. Aamiainen ja lounas 
maanantaista perjantaihin.

Discover
Retket:

Useita retkiä Los Angelesin alueelle: näe 
mm. Hollywood, Beverly Hills, Venice 
Beach, Santa Monica ja Huntington Beach

Hintaan sisältyvät palvelut
 - EF Campus Connect -tunnukset
 - Kielimatkalaisen käsikirja ja EF-reppu
 - EF Liideri, joka on mukana koko kieli- 
matkan ajan, sekä paikallinen EF Liideri

 - Meno-paluulennot ja kuljetukset 
kurssikohteeseen

 - Vapaa pääsy EF Loungeen ja EF Arenalle
 - Langaton nettiyhteys

Learn
Perinteiset kielimatkat:

Opetus perustuu EF-oppikirjoihin, 
interaktiivisiin oppitunteihin ja ryhmä- 
töihin. Kurssilla tehdään myös video- 
projekti sekä opintoretkiä tärkeille 
maamerkeille, museoihin ja kulttuuri- 
kohteisiin. Lopputulos: EF Passport to 
Learn ja EF Certificate of Achievement 
-todistus.)

 - International (5 oppituntia/päivä neljänä 
päivänä viikossa)

EF Camps & EF Studios:

Kokeile aivan uutta lajia tai paranna 
taitojasi tutun harrastuksen parissa 
samalla, kun kehität kieliosaamistasi. 
Lopputulos: EF Passport to Learn ja EF 
Certificate of Achievement -todistus.

 - Surfing Camp: Viisi valmennustuntia 
päivässä. Opi surffaustekniikoita ja 
vesiturvallisuutta ja näytä kykysi matkan 
päättävässä surffiturnauksessa.

Miksi Long Beach?

 - Täältä löytyy rantahiekkaa, merta ja 
aurinkoa – ja paljon

 - Koulu sijaitsee suurella kampus- 
alueella, jossa on loistavat palvelut

 - Ranta on vain lyhyen bussimatkan 
päässä

Ikä: 14–18 
Asu: kampus

Long Beachilla elät keskellä rentoa kalifornialaista 
elämäntyyliä, jossa aamu alkaa surffaillen ja ilta päättyy 
rannalla grillailuun. Koulultamme pääsee kätevästi 
yhteen Amerikan suurimmista outleteista, ja myös 
Universal Studios ja Disneyland ovat aivan ulottuvillasi.

Long Beach

Aktiviteetit:

 - Urheilua, kuten jalkapalloa ja lentopalloa
 - Rantaretkiä, kaupunkivierailuja, 
kulttuuritapahtumia ja shoppailua

 - Erilaisia tapahtumia: tervetuliais- 
ja jäähyväisjuhlat, karaokeiltoja, 
kykykilpailuja, pizzailtoja, EF Sports Day 
-urheilupäivä ja prom-tanssiaiset

 - EF Discoja ja muita teemailtoja

Vapaavalintaiset lisäpalvelut
EF Aktiviteettipaketit:

EF Surfing Pack (235 €): Kaksi kahden 
tunnin mittaista harjoituskertaa

Varattavissa paikan päällä:

 - Retki Universal Studios Hollywoodiin
 - Retki Disneylandiin
 - San Francisco -viikonloppu
 - Las Vegas -viikonloppu (saatavilla vain 
neljän viikon kursseilla)

Hinnat euroissa (€). Mikäli 
lähtöpäivä ajoittuu 14.6. 
ja 11.7.2020 väliselle 
ajalle, hintoihin lisätään 
sesonkilisää 25 €/viikko. 
Hintoihin sisältyy lennot 
Helsingistä. Voit lukea 
jatkoretkestä tarkemmin 
sivulta 9.

Kurssihinnat ja -päivämäärät

Ota yhteyttä (09) 6869 23 11

22

Kampus
19 päivää 25.6. - - - - -

Int. + jatkoretki 5295 - - - - -

21 päivää 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7.

International 4195 4195 4195 4195 4195 4195

Surfing Camp - - 4475 - - 4475

Watersports Camp - - 4435 - - 4435

26 päivää 2.7. - - - - -

Int. + jatkoretki 5595 - - - - -

28 päivää 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. - -

International 4595 4595 4595 4595 - -
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Vancouver Island
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Discover
Retket:

(Vaihtelevat kurssikaupungeittain)

 - Kokopäiväretki Los Angelesiin: näe 
tunnettuja maamerkkejä, kuten 
Hollywood Boulevard, Rodeo Drive ja 
Beverly Hills

 - Kokopäiväretki San Franciscoon: näe 
kaupungin kuuluisia nähtävyyksiä, kuten 
Golden Gate Bridge, Pier 29 ja Lombard 
Street

Aktiviteetit:

 - Urheilua, kuten baseballia, keilailua 
ja jalkapalloa

 - Retkiä rannalle
 - Erilaisia tapahtumia: tervetuliais- 
ja jäähyväisjuhlat, karaokeiltoja, 
kykykilpailuja, pizzailtoja ja EF Sports 
Day -urheilupäivä

Vapaavalintaiset lisäpalvelut
Varattavissa paikan päällä:

(Valikoima vaihtelee kurssikaupungeittain)

 - San Francisco -viikonloppu
 - Los Angeles -viikonoppu
 - Retki Universal Studios -teemapuistoon
 - Retki Disneylandiin
 - Retki Six Flags -huvipuistoon

Hintaan sisältyvät palvelut
 - EF Campus Connect -tunnukset
 - Kielimatkalaisen käsikirja ja EF-reppu
 - EF Liideri, joka on mukana koko kieli- 
matkan ajan, sekä paikallinen EF Liideri

 - Meno-paluulennot ja kuljetukset 
kurssikohteeseen

 - Langaton nettiyhteys

Learn
Perinteiset kielimatkat:

Opetus perustuu EF-oppikirjoihin ja 
ryhmätöihin. Kurssilla tehdään myös 
videoprojekti sekä opintoretkiä tärkeille 
maamerkeille, museoihin ja luonnon- 
puistoihin. Lopputulos: EF Passport to 
Learn ja EF Certificate of Achievement 
-todistus.

 - Classic (5 oppituntia/päivä neljänä 
päivänä viikossa)

 - International (5 oppituntia/päivä neljänä 
päivänä viikossa)

Live
Majoitusvaihtoehdot:

Kotimajoitus: Jaettu huone huolella valitun 
isäntäperheen luona. Täysihoito.

Miksi Kalifornia?

 - Pääset maistamaan amerikkalaista 
unelmaa Kalifornian rannoilla

 - Koet maailman viihdepääkaupungin
 - Sukellat aitoon amerikkalaiseen 
elämäntyyliin paikallisen perheen 
luona majoittuen

Ikä: 14–18 
Asu: kotimajoitus

Kalifornia
Vietä kesä Kalifornian aurinkoisessa tunnelmassa: 
makoile Long Beachin kultaisella rantahiekalla, 
ihaile Golden Gate Bridgeä ja muita mahtavia 
maamerkkejä, nauti lämpöisestä säästä ja pidä hauskaa 
mukaansatempaavissa aktiviteeteissa.

Paistattele päivää 
auringossa kylpevillä 
hiekkarannoilla ja opi kieltä 
viihtyisissä koulutiloissa.

Hinnat euroissa (€). Mikäli lähtöpäivä ajoittuu 14.6. ja 
11.7.2020 väliselle ajalle, hintoihin lisätään sesonkilisää 
25 €/viikko. Hintoihin sisältyy lennot Helsingistä. Voit 
lukea jatkoretkestä tarkemmin sivulta 9.

Kurssihinnat ja -päivämäärät

www.ef.com/travel
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Kotimajoitus
21 päivää 10.6. 17.6. 25.6. 1.7. 15.7. 23.7.

Classic 3795 - - - - -

International - 3895 3895 3895 3895 3820

26 päivää 25.6. - - - - -

Int. + jatkoretki 5095 - - - - -

28 päivää 10.6. 17.6. 1.7. 15.7. - -

Classic 4045 - - - - -

International - 4145 4145 4145 - -
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 - Floridaan tutustumista, kuten kiertoajelu 
Evergladesissa

(Saat lisätietoja aktiviteeteista 
toimistoltamme.)

Vapaavalintaiset lisäpalvelut
Varattavissa paikan päällä:

(Valikoima vaihtelee kurssikaupungeittain) 

 - Päiväretki Disney Worldiin
 - Retki Universal Studiosille
 - Retki Disney Blizzard Beach 
-vesipuistoon

 - EF Disco ja illallinen 

Hintaan sisältyvät palvelut
 - EF Campus Connect -tunnukset
 - Kielimatkalaisen käsikirja ja EF-reppu
 - EF Liideri, joka on mukana koko kieli- 
matkan ajan, sekä paikallinen EF Liideri

 - Meno-paluulennot ja kuljetukset 
kurssikohteeseen

 - Langaton nettiyhteys

Learn
Perinteiset kielimatkat:

Opetus perustuu EF-oppikirjoihin ja 
ryhmätöihin. Kurssilla tehdään myös 
videoprojekti sekä opintoretkiä 
kulttuurinähtävyyksille ja luonnon- 
puistoihin. Lopputulos: EF Passport to 
Learn ja EF Certificate of Achievement 
-todistus.

 - International (5 oppituntia/päivä neljänä 
päivänä viikossa)

Live
Majoitusvaihtoehdot:

Kotimajoitus: Jaettu huone huolella valitun 
isäntäperheen luona. Täysihoito.

Discover
Aktiviteetit:

 - Urheilua, kuten keilausta ja luistelua
 - Erilaisia pelejä, rantaretkiä, outlet-
shoppailua ja grillailua

 - Tervetuliais- ja jäähyväisjuhlat

Miksi Florida?

 - Pääset nauttimaan auringossa 
kylpevistä rannoista ja aktiviteeteista 
meren äärellä

 - Koulut sijaitsevat viihtyisillä alueilla, 
kuten Jacksonvillessa ja Orlandossa

 - Koet aidon amerikkalaisen 
elämänmenon

Ikä: 14–18 
Asu: kotimajoitus

Floridan kultaiset hiekkarannat ja kirkas merivesi 
houkuttelevat lomailijoita ympäri maailman. 
Sydämellisessä isäntäperheessä pääset kurkistamaan 
aitoa amerikkalaista elämää.

Florida

Ihastele unohtumattomia 
maisemia Floridan 
upealla rannikolla.

Hinnat euroissa (€). Mikäli lähtöpäivä ajoittuu 14.6. ja 
11.7.2020 väliselle ajalle, hintoihin lisätään sesonkilisää 
25 €/viikko. Hintoihin sisältyy lennot Helsingistä. Voit 
lukea jatkoretkestä tarkemmin sivulta 9.

Kurssihinnat ja -päivämäärät

Ota yhteyttä (09) 6869 23 11
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Kotimajoitus
19 päivää 2.7. - -

Int. + jatkoretki 4895 - -

21 päivää 25.6. 2.7. 16.7.

International 3645 3645 3645

28 päivää 25.6. 2.7. -

International 3895 3895 -
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Miksi New York – Thornwood?

 - Pääset näkemään Amerikan 
ikonisimman kaupungin

 - Opiskelet viehättävällä kampuksella
 - Majoitut muiden EF-oppilaiden 
seurassa kätevästi koulun yhteydessä

 - Art Studio: Kolme kielen oppituntia 
ja kaksi harjoitustuntia päivässä. 
Syvenny taiteeseen, valokuvaukseen tai 
muotisuunnitteluun ja aseta osaamisesi 
näytille taide- tai muotinäytöksessä.

 - Classic Summer Camp: Viisi harjoitus- 
tuntia päivässä. Heittäydy urheilun, 
kuvataiteiden, käsitöiden ja esiintymisen 
pariin ja suorita hauska loppuprojekti.

Live
Majoitusvaihtoehdot:

Kampus: Jaettu huone jaetulla 
kylpyhuoneella. Täysihoito.

Discover
Retket:

Kokopäiväretki New York Cityyn: näe 
kaupungin kuuluisia nähtävyyksiä, kuten 
Central Park, Fifth Avenue ja Times Square

Aktiviteetit:

 - Urheilua, kuten jalkapalloa, lentopalloa, 
frisbeen heittelyä, koripalloa ja erilaisia 
ulkopelejä

 - Erilaisia retkiä: puistopäiviä, 
kulttuuritapahtumia ja vierailuja 
museoihin, historiallisille rakennuksille, 
taidegallerioihin ja monumenteille

 - Tervetuliais- ja jäähyväisjuhlat
 - Kaksi viikoittaista EF:n teemailtaa, joista 
toista vietetään EF Discon merkeissä

Hintaan sisältyvät palvelut
 - EF Campus Connect -tunnukset
 - Kielimatkalaisen käsikirja ja EF-reppu
 - EF Liideri, joka on mukana koko kieli- 
matkan ajan, sekä paikallinen EF Liideri

 - Meno-paluulennot ja kuljetukset 
kurssikohteeseen

 - Vapaa pääsy EF Loungeen ja EF Arenalle
 - Langaton nettiyhteys

Learn
Perinteiset kielimatkat:

Opetus perustuu EF-oppikirjoihin ja 
ryhmätöihin. Kurssilla tehdään myös 
videoprojekti sekä opintoretkiä museoihin 
ja yliopistoihin. Lopputulos: EF Passport 
to Learn ja EF Certificate of Achievement 
-todistus.

 - International (5 oppituntia/päivä neljänä 
päivänä viikossa)

EF Camps & EF Studios:

Kokeile aivan uutta lajia tai paranna 
taitojasi tutun harrastuksen parissa 
samalla, kun kehität kieliosaamistasi. 
Lopputulos: EF Passport to Learn ja EF 
Certificate of Achievement -todistus.

 - Music Studio: Kolme kielen oppituntia 
ja kaksi harjoitustuntia päivässä. Opi 
säveltämään ja miksaamaan musiikkia ja 
näytä taitosi kurssin loppuesityksessä.

Vapaavalintaiset lisäpalvelut
Varattavissa paikan päällä:

 - Retki New York Cityn nähtävyyksille: 
näe mm. Empire State Building ja 
Vapaudenpatsas

 - Viikonloppuretki Bostoniin: vieraile 
kaupungin historiallisilla maamerkeillä, 
kuten Faneuil Hallissa ja Quincy 
Marketilla

 - Broadway-esitys ja New York ilta-aikaan
 - Neljän viikon kursseilla tarjolla saattaa 
olla myös kokopäiväretki Six Flags 
-huvipuiston jännittävien laitteiden, 
pelien ja viihteen pariin

New Yorkin osavaltiossa kohoaa yksi maailman 
legendaarisimmista ja monikulttuurisimmista 
kaupungeista. Eläydy metropolin henkeen tutustumalla 
nuoriin eri puolilta maailmaa ja hio taitojasi osaavassa 
opetuksessä sekä jännittävissä vapaa-ajan riennoissa.

New York – Thornwood

Ikä: 14–18 
Asu: kampus

Hinnat euroissa (€). Mikäli lähtöpäivä ajoittuu 
14.6. ja 11.7.2020 väliselle ajalle, hintoihin lisätään 
sesonkilisää 25 €/viikko. Hintoihin sisältyy 
lennot Helsingistä.

Kurssihinnat ja -päivämäärät

www.ef.com/travel
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Kampus
22 päivää 28.6. -

International 4295 -

Music Studio 4335 -

Art Studio 4335 -

Classic Summer Camp 4335 -

29 päivää 21.6. 5.7.

International 4695 4695



Ueno Park

Mizumoto Park

Tokyo Sky-Tree

Hama Ryku Gardens

Imperial 
Palace

Sensō-Ji Temple

Meiji Jingu

Shibuya 109 
Shopping 

Disneyland

Rainbow Bridge

Ghibli 
Museum

Buddhist 
Gardens

Aquapark 
Shinagawa

Daiba Park

EF school

EF Tokyo

Ota yhteyttä (09) 6869 23 11
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Aktiviteetit:

 - Oleilua perinteisellä Asakusan alueella
 - Shoppailua trendikkäässä Harajukussa

Vapaavalintaiset lisäpalvelut
EF Aktiviteettipaketit:

 - EF Fun Pack kolmeksi viikoksi 
(245 €): Kokopäiväretki Kamakuran 
nähtävyyksille, puolen päivän 
nähtävyyskierros Tokiossa (kohteina mm. 
Asakusa ja Tokyo Skytree -näköalatorni) 
ja retki Tokion Disneylandiin

 - EF Fun Pack neljäksi viikoksi 
(315 €): Kokopäiväretki Kamakuran 
nähtävyyksille, kaksi puolen päivän 
nähtävyyskierrosta Tokiossa (kohteina 
mm. Asakusa, Tokyo Skytree 
-näköalatorni, Meiji-temppeli ja 
Harajukun shoppailupaikat) ja retki 
Tokion Disneylandiin

Varattavissa paikan päällä:

 - Retki Fuji-Q Highland -huvipuistoon
 - Retki Oedon kuumille lähteille

Hintaan sisältyvät palvelut
 - EF Campus Connect -tunnukset
 - Kielimatkalaisen käsikirja ja EF-reppu
 - EF Liideri, joka on mukana koko kieli- 
matkan ajan, sekä paikallinen EF Liideri

 - Meno-paluulennot ja kuljetukset 
kurssikohteeseen

 - Langaton nettiyhteys

Learn
Perinteiset kielimatkat:

  Opetus perustuu EF-oppikirjoihin 
ja ryhmätöihin. Kurssilla tehdään 
myös videoprojekti sekä opintoretkiä 
kulttuuritapahtumiin ja paikallisiin 
kirjastoihin. Lopputulos: EF Certificate of 
Achievement -todistus.

 - International (4 oppituntia/arkipäivä)

Live
Majoitusvaihtoehdot:

 - Kotimajoitus: Jaettu huone huolella 
valitun isäntäperheen luona. Puolihoito.

 - Asuntola: Jaettu huone jaetulla 
kylpyhuoneella. Täysihoito.

Discover
Retket:

 - Kaupunkikierros
 - Retki Tokyo Toweriin
 - Vierailut Akihabaran anime-museossa ja 
Edo-Tokio-museossa

 - Kierros Ikebukurossa

Miksi Tokio?

 - Japanin opiskelu käy sujuvasti, 
kun voit pitää välillä sushitauon ja 
katsella nähtävyyksiä

 - Modernista koulustamme on 
hieno näkymä yli kaupungin, ja 
horisontissa siintää Fuji-vuori

 - Sijainti trendikkäässä Shibuyassa

Ikä: 14–18 
Asu: kotimajoitus, asuntola

Muodista, animaatiosta ja huipputeknologiasta 
tunnettu Tokio on loputtoman mielenkiintoinen 
kaupunki, jonka vilskeestä löydät kaikkea anime-
museoista taistelulajien taitureihin. Maistele sushia ja 
syvenny samurai-perinteeseen Fuji-vuoren katveessa.

Tokio

Uppoudu sekä muinaiseen että 
moderniin kulttuuriin vierailemalla 
koristeellisissa temppeleissä ja 
designer-ostoskeskuksissa.

Hinnat euroissa (€). Mikäli lähtöpäivä ajoittuu 14.6. ja 11.7.2020 väliselle 
ajalle, hintoihin lisätään sesonkilisää 25 €/viikko. Hintoihin sisältyy 
lennot Helsingistä.

Kurssihinnat ja -päivämäärät
Kotimajoitus
22 päivää 20.6. 4.7.

International 4095 4095

29 päivää 20.6. -

International 4495 -

Asuntola
22 päivää 20.6. 4.7.

International 4895 4895

29 päivää 20.6. -

International 5295 -
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Ikä: 14–18
Asu: asuntola

Tutustu kauniiseen naapurimaahamme ja laita ruotsisi 
kuntoon eloisassa Uppsalassa. Alueen vehreä luonto, 
kiinnostavat nähtävyydet ja kiehtova viikinkihistoria 
pitävät huolen, että kielimatkasi täyttyy seikkailuista.

Uppsala

Aktiviteetit:

 - Urheiluturnauksia, peli-iltoja, 
elokuvakäyntejä, EF Discoja ja erilaisia 
yhteistapahtumia

 - Kävelykierros Uppsalassa, paikallista 
viikinkihistoriaa esittelevä kierros sekä 
vierailut kasvitieteelliseen puutarhaan ja 
Linnéträdgården-puutarhaan

 - Vierailut mm. Gamla Uppsala -museossa 
ja Gustavianum-museossa

 - Opintoretkiä tunnettuihin 
kulttuurikohteisiin, kuten Uppsalan 
tuomiokirkkoon ja Uppsalan linnaan

Vapaavalintaiset lisäpalvelut
Varattavissa paikan päällä:

 - Viikonloppuretki Tukholmaan: tutustu 
kaupunkiin kävelykierroksella, shoppaile 
ja osallistu erilaisiin ryhmätapahtumiin

 - Puolipäiväretki Sunnerstan 
virkistysalueelle: reippaile esim. 
maastopyöräilyn, patikoinnin tai 
suunnistuksen merkeissä

 - Koko päivän seikkailu- ja luontoretki 
Fjällnoran virkistysalueelle: ui, kiipeile ja 
kisaile erilaisissa joukkuepeleissä

Hintaan sisältyvät palvelut
 - EF Campus Connect -tunnukset
 - Kielimatkalaisen käsikirja ja EF-reppu
 - EF Liideri, joka on mukana koko kieli- 
matkan ajan, sekä paikallinen EF Liideri

 - Meno-paluulennot ja kuljetukset 
kurssikohteeseen

 - Langaton nettiyhteys

Learn
Perinteiset kielimatkat:

Opetus perustuu EF-oppikirjoihin, 
interaktiivisiin oppitunteihin ja ryhmä- 
töihin. Kurssilla tehdään myös video- 
projekti ja opintoretkiä kulttuuri-
tapahtumiin sekä paikallisiin kirjastoihin. 
Lopputulos: EF Certificate of Achievement 
-todistus.

 - Classic (4 oppituntia/arkipäivä)
 - Abi (6 oppituntia/arkipäivä)

Live
Majoitusvaihtoehdot:

Asuntola: Jaettu huone täysihoidolla

Discover
Retket:

 - Puolipäiväretki vanhan Uppsalan 
arkeologiselle alueelle ja muinaiselle 
hautapaikalle

 - Puolipäiväretki Fullerön 
luonnonsuojelualueelle

Miksi Uppsala?

 - Pääset ihailemaan Ruotsin kaunista 
luontoa ja maaseutua hauskoilla retkillä

 - Koulu sijaitsee lähellä vilkkaan 
yliopistokaupungin keskustaa

 - Löydät helposti kavereita 
joukkuepelien, urheiluaktiviteettien ja 
ulkoilmaseikkailuiden parissa

Hio ruotsin taitojasi 
ystävällisten EF-opettajien 
ohjauksessa.

Hinnat euroissa (€). Hintoihin sisältyy 
kuljetus Helsingistä.

Kurssihinnat ja -päivämäärät
Asuntola
14 päivää 9.6. 29.6. 19.7.

Classic 1895 1895 1895

Abi 1995 1995 1995

21 päivää 9.6. 29.6. 19.7.

Classic 2295 2295 2295

Abi 2395 2395 2395
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Discover
Retket:

 - Kävelykierros kaupungin keskustassa
 - Vierailu Picasso-museossa
 - Opastettu kierros historiallisille 
nähtävyyksille

 - Kierrokset Alcazaban ja Gibralfaron 
linnoituksissa

 - Vierailu auto- ja muotimuseossa

Aktiviteetit:

 - Erilaisia iltatapahtumia, kuten 
tervetuliaisjuhla ja viikoittain 
järjestettävä EF Disco

 - Retkiä rannalle grillailemaan ja 
lentopalloa pelaamaan

 - Vesiurheilua
 - Salsa- ja flamenco-tunteja, tiimi- 
haasteita, kykykilpailuja ja ulkopelejä

Hintaan sisältyvät palvelut
 - EF Campus Connect -tunnukset
 - Kielimatkalaisen käsikirja ja EF-reppu
 - EF Liideri, joka on mukana koko kieli- 
matkan ajan, sekä paikallinen EF Liideri

 - Meno-paluulennot ja kuljetukset 
kurssikohteeseen

 - Vapaa pääsy EF Beach Clubille ja 
EF Loungeen

 - Langaton nettiyhteys

Learn
Perinteiset kielimatkat:

  Opetus perustuu EF-oppikirjoihin ja 
ryhmätöihin. Kurssilla tehdään myös 
videoprojekti sekä opintoretket Alcazaban 
linnoitukselle, Málagan historialliseen 
keskustaan ja Picasso-museoon. 
Lopputulos: EF Passport to Learn ja EF 
Certificate of Achievement -todistus.

 - International (4 oppituntia/arkipäivä)

Live
Majoitusvaihtoehdot:

 - Kotimajoitus: Jaettu huone huolella 
valitun isäntäperheen luona. Täysihoito.

 - Asuntola: Yhden hengen huone jaetulla 
kylpyhuoneella. Täysihoito.

Miksi Málaga?

 - Nautiskelet hurmaavan espanjalais- 
kaupungin leppoisasta tunnelmasta

 - Koulu sijaitsee viehättävässä, 
välimerellisessä huvilarakennuksessa

 - Rannalle on koululta vain viiden 
minuutin matka

Ikä: 14–18
Asu: kotimajoitus, asuntola

Málaga on eläväinen rantakaupunki, joka toivottaa sinut 
tervetulleeksi Costa del Solin palmujen katveeseen. 
Kulje viehättävillä mukulakivikaduilla, pistäydy 
putiikkeihin ja harjoittele espanjaa rantakahvilan 
jäätelöä maistellen.

Málaga

Hinnat euroissa (€). Mikäli lähtöpäivä ajoittuu 14.6. ja 11.7.2020 väliselle ajalle, hintoihin lisätään 
sesonkilisää 25 €/viikko. Hintoihin sisältyy lennot Helsingistä.

Vapaavalintaiset lisäpalvelut
EF Aktiviteettipaketit:

EF Fun Pack (140 €): Päiväretket 
Tarifan ja Bolonian uimarannoille, käynti 
turkkilaisessa hammam-kylpylässä, retki 
Aqualand-vesipuistoon, kajakkimelontaa, 
koskenlaskua, melan avulla 
surffaamista, Chíllar-joella patikoimista, 
katamaraaniristeily ja kymmenen matkan 
bussikortti 

Varattavissa paikan päällä:

 - Päiväretki Sevillaan
 - Päiväretki Nerjaan ja kaupungissa 
sijaitseville luolille

Kurssihinnat ja -päivämäärät
Kotimajoitus
14 päivää 21.6. 28.6. 19.7.

International 2275 2275 2225

21 päivää 28.6. 19.7. -

International 2575 2500 -

Asuntola
14 päivää 28.6. 5.7. 12.7.

International 2445 2445 2445

21 päivää 5.7. - -

International 2845 - -
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Aktiviteetit:

 - Erilaisia iltatapahtumia, kuten 
tervetuliaisjuhla

 - Perinteisiä baijerilaisia aamiaisia

Vapaavalintaiset lisäpalvelut
EF Aktiviteettipaketit:

EF Fun Pack (80 €): Veneretki Starnberg-
järvellä, köysirataseikkailu, pakohuonepeli, 
kierros jalkapallostadionilla ja EF-matka- 
muisto

Varattavissa paikan päällä:

 - Karting
 - Kierros historiallisessa Münchenissä
 - Tutustumismatka Mozartin Salzburgiin
 - Patikointiretki Alpeille

Hintaan sisältyvät palvelut
 - EF Campus Connect -tunnukset
 - Kielimatkalaisen käsikirja ja EF-reppu
 - EF Liideri, joka on mukana koko kieli- 
matkan ajan, sekä paikallinen EF Liideri

 - Meno-paluulennot ja kuljetukset 
kurssikohteeseen

 - Langaton nettiyhteys

Learn
Perinteiset kielimatkat:

  Opetus perustuu EF-oppikirjoihin ja 
ryhmätöihin. Kurssilla tehdään myös 
videoprojekti sekä opintoretkiä paikallisiin 
museoihin ja eri kaupunginosiin. 
Lopputulos: EF Certificate of Achievement 
-todistus.

 - International (4 oppituntia/arkipäivä)

Live
Majoitusvaihtoehdot:

 - Kotimajoitus: Jaettu huone huolella 
valitun isäntäperheen luona. Täysihoito.

 - Asuntola: Jaettu huone jaetulla 
kylpyhuoneella. Täysihoito.

Discover
Retket:

 - Kaupunkikierros
 - Vierailu Deutsches museumissa
 - Vierailu BMW-museossa
 - Vierailu Ludwig-Maximilians- 
Universität-yliopistossa

Miksi München?

 - Koulu sijaitsee Germeringissä, 
vauraassa kaupunginosassa 
Münchenin länsipuolella

 - Opiskelu sujuu viihtyisästi modernin 
koulun valoisissa luokkahuoneissa

 - Keskustaan on vain lyhyt 
metromatka

Ikä: 14–18
Asu: kotimajoitus, asuntola

Saksan kolmanneksi suurin kaupunki on täydellinen 
yhdistelmä uutta ja vanhaa, vilkasta ja leppoisaa. 
Vuorijonojen reunustama München on ihanteellinen 
paikka saksan opiskeluun ja aktiiviseen reissailuun – 
hetki vain, ja olet jo Alppien rinteillä.

München

Hiot saksan taitojasi lähes 
huomaamatta, kun rentoudut 
kavereidesi seurassa EF:n 
viihtyisässä majoituksessa.

Hinnat euroissa (€). Mikäli lähtöpäivä ajoittuu 14.6. ja 11.7.2020 väliselle ajalle, 
hintoihin lisätään sesonkilisää 25 €/viikko. Hintoihin sisältyy lennot Helsingistä.

Kurssihinnat ja -päivämäärät
Kotimajoitus
14 päivää 28.6. 19.7.

International 2395 2345

21 päivää 28.6. 19.7.

International 2695 2620

Asuntola
14 päivää 28.6. 19.7.

International 2995 2945

21 päivää 28.6. 19.7.

International 3395 3320
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Ota yhteyttä (09) 6869 23 11
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Discover
Retket:

 - Kaupunkikierros
 - Vierailu arkeologisessa museossa

Aktiviteetit:

 - Erilaisia iltatapahtumia, kuten diskoja, 
visailuja ja tervetuliaisjuhla

 - Urheilua, kuten jalkapalloa ja 
rantalentopalloa

Vapaavalintaiset lisäpalvelut
EF Aktiviteettipaketit:

 - EF Fun Pack (120 €): Veneretki Saint 
Tropeziin, Red Rocks -seikkailu 
(valittavissa köysirata tai kajakkimelonta), 
allasbileet ja EF:n t-paita

 - EF Watersports Pack (130 €): 
SUP-lautailua, banaaniveneajelu ja 
nousuvarjoajelu

 - EF Windsurfing Pack (120 €): 
Kolme harjoituskertaa valmentajan 
opastuksessa

Hintaan sisältyvät palvelut
 - EF Campus Connect -tunnukset
 - Kielimatkalaisen käsikirja ja EF-reppu
 - EF Liideri, joka on mukana koko kieli- 
matkan ajan, sekä paikallinen EF Liideri

 - Meno-paluulennot ja kuljetukset 
kurssikohteeseen

 - Vapaa pääsy EF Beach Clubille, 
EF Loungeen ja EF Arenalle

 - Langaton nettiyhteys

Learn
Perinteiset kielimatkat:

  Opetus perustuu EF-oppikirjoihin ja 
ryhmätöihin. Kurssilla tehdään myös 
videoprojekti sekä opintoretkiä Saint-
Raphaëlin vanhaankaupunkiin ja muihin 
kulttuurikohteisiin. Lopputulos: EF 
Passport to Learn ja EF Certificate of 
Achievement -todistus.

 - International (4 oppituntia/arkipäivä)

Live
Majoitusvaihtoehdot:

 - Kotimajoitus: Jaettu huone huolella 
valitun isäntäperheen luona. Täysihoito.

 - Asuntola: Jaettu huone jaetulla 
kylpyhuoneella. Täysihoito.

Miksi Saint-Raphaël?

 - Pääset kehittämään kielitaitoasi 
aurinkoisella Ranskan Rivieralla

 - Tilavassa, vehreällä seudulla 
sijaitsevassa koulussa on erinomaiset 
urheilumahdollisuudet

 - Kaupungin historiallinen keskusta on 
vain viiden minuutin päässä

Ikä: 14–18
Asu: kotimajoitus, asuntola

Komeiden vuorten ja hiekkarantojen väliin kätkeytyvä 
Saint-Raphaël on todellinen Ranskan Rivieran helmi – 
ja mitä täydellisin paikka kielen opiskeluun. Nautiskele 
Välimeren kristallinkirkkaista vesistä ja tee uintiretki 
rannikon viehättäviin poukamiin.

Saint-Raphaël

Hinnat euroissa (€). Mikäli lähtöpäivä ajoittuu 14.6. ja 11.7.2020 väliselle ajalle, hintoihin lisätään 
sesonkilisää 25 €/viikko. Hintoihin sisältyy lennot Helsingistä.

Varattavissa paikan päällä:

 - Côte d’Azur -tutustumisretki – vierailu 
yhdessä kaupungissa

 - Côte d’Azur -tutustumisretki – vierailut 
kahdessa kaupungissa (ei saatavilla 
kahden viikon kursseilla)

Kurssihinnat ja -päivämäärät
Kotimajoitus
14 päivää 28.6. 5.7. 19.7.

International 2395 2395 2345

21 päivää 28.6. 5.7. 19.7.

International 2695 2695 2620

Asuntola
14 päivää 28.6. 5.7. 19.7.

International 2595 2595 2545

21 päivää 28.6. 19.7. -

International 2995 2920 -
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Rookesbury
Rookesburyn-koulumme sijaitsee komeassa sisäoppi- 
laitoksessa aivan kuvankauniiden maisemien ja loistavien 
urheilumahdollisuuksien äärellä. Kätevältä paikalta on 
helppo suunnata perinteisiin englantilaisiin maalaiskyliin, 
nähtävyysretkille ja muihin kiinnostaviin kohteisiin.

Miksi Rookesbury?

 - Opiskelet perinteisessä 
sisäoppilaitoksessa laajojen 
nurmikenttien äärellä

 - Koulu sijaitsee viehättävän 
Wickhamin kylän tuntumassa

 - Pääset rentoutumaan koulun 
lämmitetyllä uima-altaalla

Ikä: 10–14 
Asu: Junior Boarding School

 - Junior Horse Riding Camp: 
Neljä harjoitustuntia arkipäivisin. 
Opi show-tekniikoita ja hevosenhoitoa 
ja esittele osaamistasi kurssin päätteeksi.

 - EF LEGO® Studio (10–13-vuotiaille): 
Neljä oppituntia arkipäivisin. Opettele 
englantia kielen tunneilla ja syvennä 
taitojasi luovan LEGO® -palikoilla 
rakentelun lomassa. Kurssilla tehdään 
retki LEGOLAND® Windsoriin.

Live
Majoitusvaihtoehdot:

Junior Boarding School: Jaettu huone 
sisäoppilaitoksen makuusalissa. Jaettu 
kylpyhuone ja täysihoito.

Discover
Retket:

 - Päiväretki Lontooseen: näe kaupungin 
kuuluisia nähtävyyksiä, kuten Big Ben, 
Buckinghamin palatsi, Westminster 
Abbey ja Oxford Street

Hintaan sisältyvät palvelut
 - EF Campus Connect -tunnukset
 - Kielimatkalaisen käsikirja ja EF-reppu
 - EF Liideri, joka on mukana koko kieli- 
matkan ajan, sekä paikallinen EF Liideri

 - Meno-paluulennot ja kuljetukset 
kurssikohteeseen

 - Vapaa pääsy EF Loungeen ja EF Arenalle
 - Langaton nettiyhteys

Learn
Perinteiset kielimatkat:

Opetus perustuu EF-oppikirjoihin ja 
ryhmätöihin. Kurssilla tehdään myös 
erilaisia opintoretkiä, kuten kävely- 
kierrokset Wickhamin kylässä ja Puolen 
hehtaarin metsässä. Lopputulos: EF 
Passport to Learn ja EF Certificate of 
Achievement -todistus.

 - Junior Classic (4 oppituntia/arkipäivä)
 - Junior International (4 oppituntia/
arkipäivä)

EF Camps & EF Studios:

Kokeile aivan uutta lajia tai paranna 
taitojasi tutun harrastuksen parissa 
samalla, kun kehität kieliosaamistasi. 
Lopputulos: EF Passport to Learn ja EF 
Certificate of Achievement -todistus.

 - Junior Classic Summer Camp: 
Neljä harjoitustuntia arkipäivisin. 
Pidä hauskaa esiintymisen, kuvataiteen, 
käsitöiden ja urheilun parissa ja näytä 
taitosi kurssin loppuesityksessä tai 
-kilpailussa.

 - Puolipäiväretki Portsmouthiin
 - Kolmen viikon kursseilla lisäksi koko- 
päiväretki Brightonin rantakaupunkiin

Aktiviteetit:

 - Urheilua, kuten jalkapalloturnauksia, 
lentopalloa ja EF Global Games -pelejä

 - Erilaisia tapahtumia, kuten kykykilpailuja, 
aarteenmetsästystä ja ulkopelejä

 - EF:n teemailtoja, joihin sisältyy kaksi 
viikoittaista EF Discoa

Vapaavalintaiset lisäpalvelut
Varattavissa paikan päällä:

 - Retki Thorpe Park -huvipuistoon
 - Päiväretki Oxfordiin
 - Päiväretki Winchesteriin

Hinnat euroissa (€). Mikäli lähtöpäivä ajoittuu 14.6. ja 11.7.2020 väliselle ajalle, hintoihin lisätään 
sesonkilisää 25 €/viikko. Hintoihin sisältyy lennot Helsingistä.

Kurssihinnat ja -päivämäärät
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Junior Boarding School
14 päivää 19.6. 26.6. 2.7. 15.7. 28.7.

Junior Classic 2225 - - - -

Junior International 2275 2275 2275 2275 2225

Junior Classic Summer Camp - - 2295 - -

Junior Horse Riding Camp - 2655 2655 - -

EF LEGO® Studio - - 2385 - -
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 - Puolen päivän saarikierros, jonka aikana 
käydään The Needles -turistikohteessa

 - Kolmen viikon kursseilla tehdään 
lisäksi päiväretki Portsmouthiin 
ilmatyynyaluksella matkaten

Aktiviteetit:

 - Urheilua EF Arenalla ja EF Beach Clubilla: 
mm. jalkapalloa, rugbya, baseballia ja 
lentopalloa

 - Erilaisia tapahtumia, kuten kykykilpailuja, 
aarteenmetsästystä ja ulkopelejä

 - EF:n teemailtoja, joihin sisältyy kaksi 
viikoittaista EF Discoa

Vapaavalintaiset lisäpalvelut
EF Aktiviteettipaketit:

 - EF Fun Pack (65 €): Retki Amazon World 
Zoo -eläintarhaan, retki Carisbrooken 
linnalle, laserpeli, keilailua ja EF:n t-paita

 - EF Tennis Pack (115 €): Kolme kahden 
tunnin mittaista harjoituskertaa 
valmentajan opastuksessa 

Hintaan sisältyvät palvelut
 - EF Campus Connect -tunnukset
 - Kielimatkalaisen käsikirja ja EF-reppu
 - EF Liideri, joka on mukana koko kieli- 
matkan ajan, sekä paikallinen EF Liideri

 - Meno-paluulennot ja kuljetukset 
kurssikohteeseen

 - Vapaa pääsy EF Beach Clubille, 
EF Loungeen ja EF Arenalle

 - Langaton nettiyhteys

Learn
Perinteiset kielimatkat:

Opetus perustuu EF-oppikirjoihin ja 
ryhmätöihin. Kurssilla tehdään myös 
opintoretket Godshillin kylään, Arreton 
Barnesiin ja Quarrin luostariin. Lopputulos: 
EF Passport to Learn ja EF Certificate of 
Achievement -todistus.

 - Junior Classic (4 oppituntia/arkipäivä)
 - Junior International (4 oppituntia/
arkipäivä

Live
Majoitusvaihtoehdot:

 - Kotimajoitus: Jaettu huone huolella 
valitun isäntäperheen luona. Täysihoito.

 - Asuntola: Jaettu huone jaetulla 
kylpyhuoneella. Täysihoito.

Discover
Retket:

 - Päiväretki Lontooseen: näe kuuluisia 
nähtävyyksiä, kuten Big Ben, Bucking- 
hamin palatsi ja Westminster Abbey

Lämminhenkinen Isle of Wight on monipuolinen matka- 
kohde, joka viihdyttää vierailijoita niin hiekkarannoilla 
ja luontokeskuksilla kuin seikkailulajeillakin. Pidä silmät 
auki – saatat vaikka törmätä dinosauruksen fossiiliin. 

Isle of Wight

Miksi Isle of Wight?

 - EF:llä on kouluja eri puolilla saarta, ja 
kaikista on vain vartin matka rannalle

 - Voit majoittua joko paikallisen 
perheen luona tai viihtyisässä 
asuntolassa

Ikä: 10–14 
Asu: kotimajoitus, asuntola

Hinnat euroissa (€). Mikäli lähtöpäivä ajoittuu 14.6. ja 11.7.2020 väliselle ajalle, hintoihin lisätään sesonkilisää 
25 €/viikko. Hintoihin sisältyy lennot Helsingistä.

Kurssihinnat ja -päivämäärät

 - EF Watersports Pack (95 €): 
Bodyboardingia, SUP-lautailua ja 
kajakkimelontaa

 - EF Rugby Pack (75 €): Kolme 
harjoituskertaa valmentajan 
opastuksessa 

Varattavissa paikan päällä:

 - Puukiipeily
 - Karting
 - Retki Thorpe Park -huvipuistoon

Ota yhteyttä (09) 6869 23 11
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Kotimajoitus
14 päivää 9.6. 16.6. 30.6. 14.7.

Junior Classic 2195 - - -

Junior International 2245 2245 2245 2245

21 päivää 16.6 30.6 7.7 14.7.

Junior International 2495 2495 2495 2495

Asuntola
14 päivää 26.6. 9.7. 22.7.

- - - -

Junior International 2495 2495 2445

21 päivää 26.6. - -

Junior International 2995 - -
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Miksi St. Paul’s Bay?

 - Yksi Euroopan aurinkoisimmista 
paikoista: Maltalla paistaa yli 3 000 
tuntia vuodessa

 - Koulu sijaitsee keskeisellä paikalla, ja 
sen yhteydessä on mainiot palvelut

 - EF Resortista löytyy uima-allas

Ikä: 12–14 
Asu: resort

St. Paul’s Bay
Malta on englanninkielinen Välimeren saari, jonka 
auringossa kylpevät rannat ja kirkkaina välkkyvät vedet 
sopivat täydellisesti snorklailuun ja vesiurheiluun. 
Juniorikohteenamme toimii hurmaava St. Paul’s Bayn 
kylä, jonka rauhaisaa tunnelmaa ja hiekkarantoja 
täydentävät salaperäiset rauniot.

Discover
Retket:

 - Kokopäiväretki Vallettaan, Maltan 
keskiaikaiseen pääkaupunkiin, joka on 
myös Unescon maailmanperintökohde

 - Puolipäiväretki Golden Bay -rannalle
 - Kolmen viikon kursseilla lisäksi ilta 
Mdinassa, Maltan alkuperäisessä 
pääkaupungissa

Aktiviteetit:

 - Urheilua, kuten lentopalloa ja jalkapalloa
 - Kykykilpailuja, aarteenmetsästystä ja 
kyläjuhlia

 - Erilaisia yhteistapahtumia mm. musiikin 
ja ulkopelien merkeissä

 - Neljä viikoittaista EF:n teemailtaa, joihin 
sisältyy kaksi EF Discoa

Vapaavalintaiset lisäpalvelut
EF Aktiviteettipaketit:

 - EF Sun & Fun Pack (50 €): Mega Party, 
retki Splash & Fun -vesipuistoon, retki 
Blue Lagoonille ja EF:n t-paita

 - EF Malta Pack (55 €): Retki Gozon 
saarelle, snorkailua, grillailua rannalla, 
Malta Experience ja EF-matkamuisto

Varattavissa paikan päällä:

Retki Blue Grotton meriluolille

Hintaan sisältyvät palvelut
 - EF Campus Connect -tunnukset
 - Kielimatkalaisen käsikirja ja EF-reppu
 - EF Liideri, joka on mukana koko kieli- 
matkan ajan, sekä paikallinen EF Liideri

 - Meno-paluulennot ja kuljetukset 
kurssikohteeseen

 - Vapaa pääsy EF Beach Clubille, 
EF Loungeen ja EF Arenalle

 - Langaton nettiyhteys

Learn
Perinteiset kielimatkat:

Opetus perustuu EF-oppikirjoihin ja 
ryhmätöihin. Kurssilla tehdään myös 
opintoretket Mostan kirkkoon, Slieman 
satamaan ja Vallettaan. Lopputulos: EF 
Passport to Learn ja EF Certificate of 
Achievement -todistus.

 - Junior Classic (4 oppituntia/arkipäivä)
 - Junior International (4 oppituntia/
arkipäivä)

Live
Majoitusvaihtoehdot:

Resort: Jaettu huone jaetulla 
kylpyhuoneella. Puolihoito.

Opi snorklaamaan 
paikallisten EF Liiderien 
asiantuntevassa 
opastuksessa.

Hinnat euroissa (€). Mikäli lähtöpäivä ajoittuu 
14.6. ja 11.7.2020 väliselle ajalle, hintoihin lisätään 
sesonkilisää 25 €/viikko. Hintoihin sisältyy 
lennot Helsingistä.

Kurssihinnat ja -päivämäärät

www.ef.com/travel
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Resort
14 päivää 3.6. 10.6. 17.6. 24.6.

Junior Classic 2145 2195 - -

Junior International - 2295 2295 2295

21 päivää 10.6. 17.6. - -

Junior Classic 2495 - - -

Junior International 2595 2595 - -



EF Education Oy noudattaa yleisiä matkapakettiehtoja (YME) ja lisäksi 
näitä erityisehtoja.

1. Ilmoittautuminen
Kielimatkalle voi ilmoittautua EF:n verkkosivujen kautta, puhelimitse 
(09 6869 2311), sähköpostitse, postittamalla varauslomakkeen tai 
vierailemalla EF-toimistolla. Matkanjärjestäjä hyväksyy ilmoittautu-
misen lähettämällä vahvistuksen sekä ensimmäisen laskun postitse 
tai sähköpostitse. Ensimmäinen lasku (varausmaksu) on 250 €, johon 
sisältyy toimistokuluja 100 €. Myös vapaaehtoisen EF Peruutusturvan 
maksu tulee suorittaa ensimmäisellä laskulla. Kun osanottaja on 
saanut ilmoittautumisvahvistuksen ja maksanut varausmaksun, syntyy 
osanottajan ja matkanjärjestäjän välille sitova sopimus edellyttäen, 
että osanottajan huoltaja on hyväksynyt sopimuksen. Loppumaksu 
suoritetaan kolmessa erässä: marraskuussa 2019 erääntyy 500 €, 
helmikuussa 2020 erääntyy 800 € ja loppumaksu erääntyy 40 päivää 
ennen kurssin alkua.
Mikäli ilmoittautuminen tehdään ennen marraskuuta 2019, laskut 
tulevat neljässä erässä yllä olevan aikataulun mukaisesti. Jos ilmoittau-
tuminen tehdään marraskuun 2019 ja helmikuun 2020 välillä, laskut 
tulevat kolmessa erässä. Jos kurssille ilmoittaudutaan helmikuussa 
2020 tai tätä myöhemmin, mutta viimeistään 65 päivää ennen matkan 
alkua, laskut tulevat kahdessa erässä. Jos varaus tehdään alle 65 
päivää ennen matkaa, lasku tulee maksettavaksi yhdessä erässä. Mikäli 
maksuja ei suoriteta tai ne suoritetaan myöhässä, on EF:llä oikeus 
perua varaus. EF pidättää oikeuden veloittaa korkolain 4§:n mukaisen 
viivästyskoron laskun eräpäivän jälkeen suoritetuista maksuista. 
Kielimatkaa varattaessa osanottajan huoltaja sitoutuu noudattamaan 
näitä erityisehtoja. 

2. Maksutavat
Kurssimaksu tulee suorittaa tilille:
Saaja: EF Education Oy
IBAN: FI69 3131 3001 2196 41
BIC/SWIFT: HANDFIHH
Maksun voi suorittaa myös luottokortilla online-maksujärjestelmän 
kautta. Emme vastaanota käteistä. Mahdolliset luottokorttimaksut 
veloitetaan paikallisia lakeja ja säännöksiä noudattaen.

3. Kurssihintaan sisältyy:
 - Lentomatkat Helsingistä kurssipaikkakunnalle ja takaisin.
 - EF-henkilökunta on käytettävissä kurssikohteessa 24 tuntia 
vuorokaudessa. Lisäksi henkilökuntamme on paikalla Helsingin 
lentokentällä lähtöpäivänä ja mukana kansainvälisillä lentomatkoilla. 
Osanottajien määrä kurssilla voi olla enintään 17 yhtä kurssiliideriä 
kohden (ulkomaan lennolla voi olla enintään 50 osanottajaa liideriä 
kohden).

 - Majoitus isäntäperheessä täysihoidolla tai majoitus asuntolassa, 
resortissa, kampuksella tai junior boarding schoolissa puoli- tai 
täysihoidolla valitusta kurssista ja kohteesta riippuen. Täysihoitoon 
sisältyy kolme ateriaa päivässä ja puolihoitoon kaksi ateriaa päivässä, 
ellei esitteen kohdesivulla ole muuta ilmoitettu.

 - Oppitunnit valitun kurssityypin kuvauksen mukaisesti. Opetusta on 
4 tai 6 oppituntia päivässä maanantaista torstaihin tai maanantaista 
perjantaihin kurssikohteesta riippuen. Oppituntien kesto on 40 mi-
nuuttia. Saapumis- ja lähtöpäivinä ei järjestetä oppitunteja. Myöskään 
paikallisina pyhäpäivinä ei ole opetusta, eikä menetettyjä oppitunteja 
korvata. Oppituntien ryhmäkoko on enintään 17 osanottajaa.  
EF Camps  -kursseilla saattaa olla voimassa lisäehtoja.

 - Opetuksessa käytettävä opetusmateriaali esitteen kurssikuvausten 
mukaisesti

 - Aktiviteetit, retket ja opintokäynnit kurssikohteen ja valitun kurssi-
muodon mukaan 

 - EF-kurssitodistus, joka myönnetään kurssin kokonaisuudessaan 
suorittaneille

 - EF Kielimatkalaisen Käsikirja ja EF-lähtijäinfo

4. Mitä kurssihintaan ei sisälly?
 - Sesonkilisä (lisätietoja esitteen kohdesivujen hintataulukoiden 
yhteydessä)

 - EF Peruutusturva (Euroopan kohteissa 49 €, muissa kohteissa 79 €)
 - Mahdollinen kuriirimaksu
 - Ainoana suomalaisena asuminen kotimajoituksessa (lisämaksu 30 
€/viikko) 

 - Erikoisruokavalio (esim. kasvisruoka/gluteeniton) (45 €/viikko)
 - Ateriat lento-, bussi- ja laivamatkoilla tai liittymälentojen mahdolli-
sesti edellyttämien yöpymisten aikana

 - Paikallinen bussilippu, matkakortti tai polkupyörävuokra
 - Kurssin aikana tarjottavat vapaaehtoiset lisäaktiviteetit ja -retket sekä 
muut henkilökohtaiset kulut ja käyttöraha

 - Mahdolliset lentokenttäverot ja polttoainelisät
 - Mahdollinen valuuttalisä
 - Avain- ja vahinkopantti, joka kerätään asuntola-, kampus- , resort- ja 
junior boarding school -majoituksessa ja palautetaan kurssin lopuksi, 
mikäli huonetarkastuksessa ei ilmene mitään, minkä vuoksi pantti täy-
tyisi pidättää. Panttisummat vaihtelevat kohteittain, ja ne ilmoitetaan 
Kielimatkalaisen käsikirjassa.

 - Liittymälennot Helsinkiin, jotka voi kuitenkin halutessaan tilata 
pakettimatkasta erillisenä palveluna EF:n kautta. Kielimatkan 
peruutustilanteessa mahdollisen liittymälennon hintaa ei palauteta 
edes lääkärintodistusta vastaan, mikäli liittymälennon lippu on jo 
varattu. Jos liittymälentoa ei pystytä järjestämään samalle päivälle 
meno- tai paluulennon kanssa, yöpyminen tulee järjestää itse omalla 
kustannuksella. Liittymälento on varattava 22.4.2020 mennessä

5. Sisarusalennus ja muut alennukset
Alennuksia ei voi yhdistää keskenään tai muiden etujen kanssa. Poikke-
us tähän on kuitenkin sisarusalennus (35 €/sisarus), joka myönnetään, 
kun samasta perheestä osallistuu samana kesänä EF-kurssille useampi 
sisarus. 

6. Matkanjärjestäjän oikeus kurssimuutoksiin ja -peruutuksiin
EF:llä on oikeus peruuttaa valittu kielimatka, mikäli kurssin osanottaja-
määrä ei ole vähintään 17, ja tarjota tilalle toista vaihtoehtoa. EF sitou-
tuu ilmoittamaan kurssin peruuntumisesta viimeistään 20 vuorokautta 
ennen kurssin alkua. Tilalle tarjottava vaihtoehto voi poiketa alun perin 
valitusta kurssista ajankohdan, kurssin pituuden, kohteen, majoituksen 
ja/tai kurssityypin osalta. Myös kurssin hinta saattaa muuttua. Mikäli 
hinta nousee muutoksesta johtuen enemmän kuin 8% alkuperäisestä 
hinnasta, on asiakkaalla oikeus perua sopimus.
 
7. Peruutusehdot 
Varauksen voi peruuttaa milloin tahansa ennen kielimatkan alkua alla 
määriteltyjen peruutusehtojen mukaisesti. Peruutukset tulee aina 
ilmoittaa kirjallisesti EF:n Helsingin-toimistolle. Toimistokuluja, EF 
Peruutusturvaa ja mahdollista kuriirimaksua ei palauteta peruutuksen 
yhteydessä. Mikäli olosuhteet kurssikohteessa tai sen lähialueella 
ovat selvästi tavallisesta poikkeavat niin, että ne vaikuttavat väistä-
mättä EF-ohjelman toteutukseen tai kohteeseen matkustamiseen, 
toimistokulut saatetaan palauttaa. Tällaiset tapaukset arvioidaan 
tilannekohtaisesti.
Mikäli varaus peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan 
alkua, palautamme koko kurssimaksun lukuun ottamatta 100 euron 
toimistokuluja. Jos peruutus tehdään alle 45 vuorokautta mutta 
viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkua, pidätämme 250 
euron varausmaksun. Jos varaus peruutetaan alle 21 vuorokautta 
mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkua, pidätetään 
varauksen kokonaishinnasta 50 prosenttia. Jos varaus peruutetaan alle 
7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkua, 
pidätetään varauksen kokonaishinnasta 75 prosenttia. Jos matkan 
alkuun on alle 3 vuorokautta, EF:llä on oikeus pidättää varauksen 
kokonaishinnasta 95%. Peruutusehdot ovat yleisten matkapakettiehto-
jen mukaiset. Ehdot löytyvät osoitteesta www.kkv.fi. Myös osanottajan 
oikeudesta peruuttaa kielimatka ylivoimaisen esteen vuoksi on mainittu 
yleisissä matkapakettiehdoissa. Yleisten matkapakettiehtojen 7.2. 
kohdan tarkoittamissa muutos- ja peruutustilanteissa EF veloittaa 
toimistokulujen lisäksi kaikki tilanteet aiheuttamat kulut.

Osallistujalla on mahdollisuus ostaa vapaavalintainen EF Peruutusturva. 
Vapaavalintainen EF Peruutusturva kattaa peruutukset ennen lähtöä 
sattuvissa sairaustapauksissa (oma tai lähiomainen). Peruutuksen syys-
tä on esitettävä 10 päivän sisällä lääkärintodistus, joka osoittaa, että 
kurssille osallistuminen ei ole mahdollista. Tällöin palautamme koko 
kurssimaksun EF Peruutusturvaa, toimistokuluja ja mahdollisia myöhäi-
sestä varausajankohdasta aiheutuneita lisämaksuja lukuun ottamatta. 
Asiakkaan on myös maksettava mahdolliset liittymälentoihin liittyvät 
kulut. Peruutusturva (Euroopan kohteissa 49 €, muissa kohteissa 79 
€) on saatavilla varauksen tekemisen yhteydessä, ja se maksetaan 
ensimmäisellä kurssilaskulla. Peruutusturvan hintaa ei palauteta, eikä 
sitä voi lisätä varaukselle jälkikäteen. 

8. EF:n ennen kurssin alkua tekemät muutokset
EF pidättää oikeuden muuttaa ohjelman ehtoja. Jos EF:n täytyy tehdä 
merkittäviä muutoksia ohjelmaan, osanottajaa tiedotetaan ehdotetuista 
muutoksista ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta kurssin hintaan. 
EF pidättää oikeuden mahdollisten lisäkulujen veloittamiseen, tai 
mahdollisen hinnanalennuksen tarjoamiseen. Ilmoituksen saatuaan voi 
osanottaja 7 vrk sisällä:
 - Hyväksyä ehdotetut muutokset 
 - Valita vaihtoehtoisen EF-ohjelman, joka on hinnaltaan ja sisällöltään 
lähellä alkuperäistä, mikäli EF:llä on tarjota tällainen vaihtoehto 
Peruuttaa varauksensa kuluitta

 - Mikäli osanottaja ei ilmoita EF:lle mainitun aikarajan sisällä, 
hyväksyykö hän muutokset tai vaihtoehtoisen ohjelman vai tahtooko 
hän peruuttaa varauksensa, osanottajan katsotaan hyväksyneen 
ehdotetut muutokset.

9. USA:han matkustavat
USA:han matkustavan osanottajan tulee täyttää isäntäperhe- ja 
terveystietolomake 14 päivän sisällä varauksen suorittamisesta. Mikäli 
oppilas on valinnut jonkin muun majoitusmuodon kuin kotimajoituksen, 
isäntäperhelomaketta ei tarvita.

10. Passi ja viisumi
Kielimatkalle osallistuja on itse vastuussa kaikista passi- ja viisumi-
asioista. Osallistujan passin täytyy olla voimassa koko kurssin ajan, ja 
useisiin kohteisiin myös 3-6 kuukautta matkan päättymisen jälkeen, 
mm. USA:han matkustettaessa lisäksi vähintään kuusi kuukautta 
kurssin päättymispäivän jälkeen. USA:an matkustavien on lisäksi itse 
haettava ESTA-matkustuslupaa (https://esta.cbp.dhs.gov). EF ei vastaa 
matkustusluvan aiheuttamista lisäkuluista. Mikäli osanottaja ei ole 
Suomen kansalainen, on hänen itse oltava yhteydessä kohdemaan 
suurlähetystöön selvittääkseen, mitä matka-asiakirjoja tarvitsee.

11. Matkavakuutus
Matkavakuutus on pakollinen kaikille osanottajille. EF:llä on varta 
vasten osanottajille räätälöity matkavakuutussuoja vakuutusyhtiö Erika 
Insurance Ltd:lta, jonka vakuutuksenottajia sekä EF Education First Ltd 
että EF International Language Schools Ltd ovat. Tämä matkavakuu-
tussuoja sisältyy osanottajan varaukseen ja on osa kokonaismaksua. 
Vakuutuksen osuus kokonaismaksusta on Euroopan kohteissa 115 
euroa ja muissa kohteissa 145 euroa.  Matkavakuutussuoja kattaa mm. 
sairastumiset/tapaturmat, kotiuttamisen, varkaudet, ohjelman keskey-
tymisen ja myöhästymiset sekä siihen sisältyy myös vastuuvakuutus. 
Lisätietoa vakuutuksesta löytyy sivulta www.erikainsurance.com. 

Mikäli osanottaja ei käytä Erika-matkavakuutussuojaa, tulee hänen 
toimittaa englanninkielinen vakuutustodistus omasta vakuutuksestaan 
postitse EF Education Oy:n Helsingin toimistolle tai sähköpostitse 
osoitteeseen finland@ef.com viimeistään 15 päivää ennen viimeisen 
laskun eräpäivää.

Australian kursseille ilmoittautuneiden osanottajien tulee hankkia 
maan lainsäädännössä edelletetty paikallinen sairausvakuutus. EF:n 
välityksellä voi hankkia tähän tarkoitukseen BUPA-yksityisvakuutuksen. 
Lisätietoja saat toimistoltamme. USA:han matkustavan osanottajan 
vanhemman tai huoltajan tulee allekirjoittaa sairaustapauksia koskeva 
vastuuvapaussopimus.

12. EF-säännöt ja vaatimukset ennen kurssia      
Alaikäisen osallistujan huoltaja (tai täysi-ikäinen osallistuja) on velvoi-
tettu ilmoittamaan EF:lle mahdollisista sairauksista, allergioista, erikois-
ruokavalioista, vammoista tai lääkityksestä, jotka koskevat kielimatkalle 
osallistujaa. Huoltaja (tai täysi-ikäinen osallistuja) on myös velvollinen 
varmistamaan, että EF:lle annetut henkilötiedot ja yhteystiedot (nimi, 
postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot) ovat oikein ja että 
osanottaja sekä huoltaja ovat niistä tavoitettavissa.

Osanottajan tulee osallistua EF:n järjestämään lähtijäinfoon (jossakin 
ilmoitetuista kaupungeista tai verkossa) sekä tutustua EF:n sääntöihin 
ennen kurssin alkua. Säännöt toimitetaan osanottajille kielimatkaa 
edeltävänä keväänä, ja ne löytyvät myös MyEF-sivustolta (EF Campus 
Connect). Osanottaja sitoutuu noudattamaan EF:n sääntöjä kielimatkan 
aikana. Sekä osanottajan että huoltajan täytyy allekirjoittaa EF-sään-
tölomake ennen lähtöä. Sääntörikkomukseksi luetaan muun muassa 
muiden osanottajien oppimisilmapiiriä häiritsevä käytös, muiden 
osanottajien tai EF:n omaisuuden vaurioittaminen sekä paikallisen 
lain rikkominen. Osanottaja, joka rikkoo sääntöjä kielimatkan aikana, 
voidaan lähettää kotiin omalla kustannuksella ilman kurssihinnan pa-
lautusta. Päätös kotiinlähettämisestä tehdään kurssikaupungin henki-
lökunnan, EF- kurssiliiderin ja toimistomme kesken. EF toimittaa ennen 
kurssia osanottajalle myös Kielimatkalaisen Käsikirjan, joka tulee käydä 
huolella läpi ennen kielimatkan aloittamista. Lisäksi osanottajien tulee 
suorittaa ennakkoon ulkomaan kielen lähtötasotesti, jonka perusteella 
heidät jaetaan tasoryhmiin kurssin alussa (ei koske ruotsin ja japanin 
kursseja). Testituloksen perusteella osanottaja sijoitetaan sopivaan 
tasoryhmään. Jos johonkin tasoryhmään sijoittuu alle viisi oppilasta, 
EF voi yhdistää eri kielitasoilla olevia oppilaita samoille oppitunneille. 
EF ei voi luvata, että osanottaja pääsisi kanssamatkustajansa kanssa 
samaan opintoryhmään.

13. Valokuva- ja videokuvamateriaali 
Hyväksymällä erityisehdot osanottaja sekä hänen huoltajansa antavat 
EF:lle oikeuden käyttää kaikkea kurssin aikana tuotettua valokuva-, vi-
deokuva- ja äänimateriaalia, jossa osanottaja esiintyy, ilman erillistä hy-
väksyntää. Tämä oikeus kattaa myös oppilaiden kurssin aikana tekemät 
videoprojektit. EF:llä on verkkosivusto, jonne osanottajat voivat ladata 
videoita toisten osanottajien ja muiden kielimatkailusta kiinnostunei-
den katsottaviksi. Lisäksi osanottaja ja huoltaja hyväksyvät, että EF saa 
vapaasti käyttää tuotteidensa mainonta- tai markkinointitarkoitukseen 
valokuva-, video-, ja äänimateriaalia, jonka osanottaja on itse julkisesti 
jakanut sosiaaliseen mediaan, kuten Instagramiin, Facebookiin tai 
Twitteriin, aihetunnisteella #EFsuomi, #EFMoment, #EF4ever tai 
muilla EF:n julkaisemilla tai markkinoimilla tunnisteilla.

14. Palautelomake
Osanottajien tulee täyttää kirjallinen palautelomake kurssista viiden 
päivän kuluttua kurssin alkamisesta sekä kurssin päätteeksi.

15. Reklamaatiot
Mahdolliset kielimatkaa koskevat ongelmat tai valitukset on osoitettava 
kohteen henkilökunnalle mahdollisimman pian, jotta mahdollinen 
ongelma voidaan ottaa käsittelyyn paikan päällä. Mikäli asia ei ratkea, 
on siitä tehtävä kirjallinen valitus EF:lle 60 päivän kuluessa matkan 
paluupäivästä. Osanottajien, jotka kokevat, että kurssi tai muut EF:ltä 
ostetut palvelut eivät vastaa sopimusta, tulee ilmoittaa asiasta viipy-
mättä kirjallisesti EF:n edustajalle kotimaahan. Osanottaja ei saa vedota 
virheeseen matkan jälkeen, ellei siitä ole ilmoitettu matkanjärjestäjälle 
tai matkanvälittäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi 
virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita. Poissaoloja oppitunneilta ei 
korvata, eikä kurssimaksuja palauteta, mikäli osanottajan kielimatka 
joudutaan keskeyttämään esimerkiksi sääntörikkomuksen takia. Mah-
dolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopimalla tai 
toissijaisesti Kuluttajariitalautakunnan välityksellä.

16. Henkilökohtaiset tiedot
Osanottajan ilmottautumislomakkeella annettuja henkilökohtaisia tie-
toja voidaan käsitellä EF:n toimesta. Tällaisella käsittelyllä tarkoitetaan 
lähinnä varauksen viimeistelyä varmistamalla, että osanottajan pyytä-
mät myyntituotteet ja -palvelut voidaan tarjota hänelle (mukaan lukien 
matkavakuutussuoja). Muita käyttötapoja ovat esimerkiksi asiakaspal-
velu sekä tarpeelliset sopimukset osanottajan ja EF:n välillä.
Saatamme käsitellä osanottajan henkilökohtaisia tietoja yhteistyössä 
tytäryhtiöidemme, asiakaspalautteiden käsittelijöiden sekä yhteistyö-
kumppaneiden kanssa EEA-alueella ja Sveitsissä sekä näiden ulko-
puolella. EF on asettanut tarpeellisen suojan niille tiedonsiirroille, jotka 
tapahtuvat EEA-alueen ja Sveitsin ulkopuolelle, sisältäen Euroopan 
Komission vaatimuksien mukaisen tietoliikennesuojan. 
EF ja sen tytäryhtiöt saattavat myös käyttää kolmannelta osapuolelta 
saatuja henkilökohtaisia tietoja markkinoidakseen EF:n tuotteita ja 
palveluita sekä osanottajan kiinnostuksen mukaisia erikoistarjouksia. 
Osanottajalla on oikeus milloin vain olla hyväksymättä tai kieltää EF:ää 
käyttämästä henkilökohtaisia tietoja suoramarkkinointitarkoitukseen 
ottamalla yhteyttä matkanjärjestäjään osoitteessa, joka on mainittu 
tämän kappaleen lopussa.
EF säilyttää henkilökohtaisia tietoja vain niin kauan kun se kokee 
tarpeelliseksi säilyttää niitä siihen tarkoitukseen, johon ne on saatu, 
tai niin kauan kun se on lain ja hyvän käytännön mukaista. EF säilyttää 
henkilökohtaisia tietoja markkinointitarkoitukseen, kunnes osanottaja 
peruu oikeuden. Mikäli osanottaja haluaa kopion tiedoista, jotka EF:llä 
on hänestä, kopion yleisistä tietosuojaehdoista, haluaa korjata tai 
poistaa henkilökohtaisia tietojaan tai muuten vastustaa tietojen käyttä-
mistä, tulee hänen ottaa yhteyttä matkanjärjestäjään, EF International 
Language Schools Ltd, Selnaustrasse 30, 8001 Zurich, Switzerland tai 
täyttää www.ef.fi -sivuilta saatava lomake. Mikäli osanottaja haluaa 
tehdä asiasta valituksen, tulee hänen olla yhteydessä viranomaisiin 
Suomessa. Lisätietoa EF:n tietosuojakäytännöistä löytyy sivulta www.
ef.fi/legal/privacy-policy

17. Lisäehdot
EF pidättää oikeuden tehdä muutoksia esitteessä ja verkkosivuilla 
esitettyihin tietoihin ilman varauksen tehneiltä osanottajilta ennakkoon 
pyydettyä hyväksyntää. Kurssin aloitus- ja päättymispäivät saattavat 
muuttua alkuperäisestä vielä varauksen vahvistamisen jälkeen. Tämä 
johtuu siitä, että kurssiohjelmaa suunniteltaessa lentoaikatauluja 
tulevalle kesälle ei ole vielä vahvistettu.. Matkajärjestäjä ei ole 
vastuussa asiakkaan itse varaamista lennoista ja niiden mahdollisista 
myöhästymisistä tai peruuntumisista, eikä myöskään paluulennon 
myöhästymisistä, joiden vuoksi osanottaja ei ehdi itse varaamalleen 
liittymälennolle.
EF voi muuttaa kurssilla käytettävän asuntolan, kampuksen, resortin 
tai junior boarding schoolin toiseen, vastaavaan vaihtoehtoon ilman 
erillistä ilmoitusta. EF pidättää oikeuden peruuttaa osanottajan kanssa 
syntyneen sopimuksen, mikäli kurssikohteessa, sen läheisyydessä 
tai suunnitellun matkareitin varrella sattuu kansallinen poikkeustila, 
yleinen työsulku, sota tai katastrofi tai muu vastaava. Asiakkaalla on 
oikeus siirtää kurssia tai vaihtaa kohdetta, mikäli ulkoasiainministeriö 
ei suosittele matkustamista alkuperäiseen kohteeseen. Tämä ei kuiten-
kaan oikeuta matkan peruuttamiseen tai kurssihinnan palauttamiseen. 
Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja 
on saatavissa ulkoasiainministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselta esimerkiksi kyseisten tahojen verkkosivuilta: www.formin.
fi ja www.thl.fi. Osanottajan sekä huoltajan on syytä tutustua kohteen 
olosuhteisiin mm. edellä mainittujen sivustojen avulla.
EF Education Oy noudattaa Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja 
kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia yleisiä matkapakettiehtoja. EF 
Education Oy:llä on voimassaoleva vastuuvakuutus.

18. Hinnat ja mahdollinen valuuttalisä
Kurssihinnat on ilmoitettu 14.5.2019 vallitsevien valuuttakurssien 
mukaisesti. EF pidättää oikeuden korottaa kurssin hintaa viimeistään 
20 vuorokautta ennen ohjelman alkua, mikäli euro heikentyy kurssikoh-
teen paikalliseen valuuttaan nähden hintojen asettamispäivämäärän 
(yllämainittu päivämäärä) ja kuusi viikkoa ennen lähtöä vallitsevan 
valuuttakurssin välillä. Osanottajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta 
samoin ehdoin, mikäli valuuttakurssit muuttuvat päinvastaiseen 
suuntaan. Mahdollinen hinnanmuutos voi vaikuttaa ohjelmamaksun, 
majoituksen, kuljetusten ja kohteessa järjestettävien vapaavalintaisten 
aktiviteettien hintoihin. Alla on esimerkkilaskelma mahdollisesta 
hinnanmuutoksesta.

Hinta varaushetkellä
1000 € (valuuttakurssilla 1 USD = 0,83 EUR)

Valuuttakurssin muutos
Euron valuuttakurssi muuttuu siten, että 1 USD = 0,88 EUR  
(erotus 0,05 EUR)

Laskelma  
Valuuttalisän laskukaava: (1000/0,83) x 0,88

Uusi hinta
1 060 €

Esitteessä ilmoitetut hinnat ovat voimassa 31.7.2020 asti tai kunnes 
uusi esite on julkaistu.

19. Virheet
EF pidättää oikeuden oikaista esitteen ja www.ef.com / www.ef.fi 
-sivuston sekä muiden lisämateriaalien painovirheet, eivätkä EF:ää 
sido esitteessä, verkkosivulla tai muissa materiaaleissa olevat ilmeiset 
asiavirheet.

20. Matkanjärjestäjä
Kaikkien kielimatkojen järjestäjinä ja myyjinä toimivat EF Internatio-
nal Language Schools Ltd, Selnaustrasse 30, 8001 Zurich, Sveitsi 
(EU-kohteet) ja EF Education First Ltd, Selnaustrasse 30, 8001 Zurich, 
Sveitsi (EU:n ulkopuolella sijaitsevat kohteet). EF International Lan-
guage Schools Ltd ja EF Education First Ltd ovat Erika Insurance Ltd:n 
ryhmävakuutuskirjan vakuutuksenottajia.

EF Education Oy (0107529-0) markkinoi Suomessa EF International 
Language Schools Ltd:n, Sveitsi, ja EF Education First Ltd:n, Sveitsi, 
järjestämiä ja myymiä kielimatkoja.

21. Vastuuvapauslauseke ja ylivoimainen este
EF ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen missään seuraavissa 
tapauksissa: omaisuudenmenetys, materiaali- tai henkilövahinko sekä 
palvelujen tai tuotteiden suoritushäiriö tai -viivästys, joka johtuu EF:n 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, sisältäen mutta 
ei rajoittuen seuraaviin: tulipalo, luonnonmullistus, valtiovallan tai 
viranomaisten toimenpiteet, tavaran- tai palveluntarjoajien häiriöt ja 
puutteet, lakko tai työsulku, kansallinen poikkeustila tai levottomuudet, 
rikollisuus, terrorismi tai terrorismin uhka, yleinen terveysuhka, kolman-
sien osapuolten suoritushäiriö tai laiminlyönti, sekä mikä tahansa muu 
EF:stä riippumaton syy.

22. Sovellettava laki
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia riippumatta lainvalin-
tasäännöksistä. Nämä ehdot eivät vaikuta Suomen kuluttajasuojalain 
turvaamiin oikeuksiin. Kaikki tästä sopimuksesta syntyvät tai siihen 
liittyvät kiistat ja korvausvaatimukset käsitellään oikeusistuimessa 
Suomessa. Esitteessä olevat yleiset matkapakettiehdot ovat voimassa 
esitteen painohetkellä. 

23. Maksukyvyttömyysturva
EF Education Oy on asettanut matkapalveluyhdistelmien tarjoajista 
annetun lain edellyttämän vakuuden Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

EF Education Oy
Kalevankatu 44, 00180 Helsinki
Puhelin: 09 6869 2311
Y-tunnus: 0107529-0

EF Kansainvälisten Kielimatkojen erityisehdot
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Ilmoittautumislomake
Voit varata EF Kansainvälisen Kielimatkan nettisivuillamme osoitteessa www.ef.com. Varaaminen onnistuu myös puhelimitse (09 6869 2311), sähköpostitse (finland@ef.com) tai 

tätä varauslomaketta käyttämällä. Täytetyn lomakkeen voit lähettää meille sähköpostilla, faksilla (09 6869 2323) tai postitse. Kun käytät sivun alalaitaan merkittyä vastauslähetys-

osoitetta, et tarvitse postimerkkiä.

Henkilötiedot (samoin kuin passissa/henkilökortissa)

Kaikki etunimet: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sukunimi: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kotiosoite: ........................................................................................................................................................... Postinumero: ..................................Postitoimipaikka: ........................................................

Oppilaan puhelinnumero:............  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Oppilaan sähköpostiosoite: ........................................................................................................................................................................................Syntymäaika: ............................................................... 

Huoltajan nimi: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Huoltajan puhelinnumero:......................................................................Huoltajan sähköpostiosoite: .......   .................................................................................................................................................

Koulun nimi: ................................................................................... Kaupunki: .......................................................................................Luokka-aste: ......................................................................................

Mitä kautta olet kuullut EF:stä?..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Suositteliko opettajasi EF Kielimatkaa? Jos kyllä, opettajan nimi: ..............................................................................................................................................................................................................

Suositteliko EF Ambassador tai EF Liideri kielimatkaa sinulle? Jos kyllä, suosittelijan nimi: .................................................................................................................................................................  

Onko tämä ensimmäinen kielimatkasi?  £ Ei   £ Kyllä 

Onko sisaruksesi lähdössä myös EF Kielimatkalle kesällä 2020? Jos kyllä, sisaruksen nimi: ................................................................................................................................................................          

Onko sinulla allergioita tai sairauksia (esim. ADHD, diabetes)?  £ Ei   £ Kyllä, mitä? .............................................................................................................................................................................

Tarvitsetko erityisruokavaliota (esim. gluteeniton, laktoositon, kasvisruokavalio)?  £ En   £ Kyllä, minkä? (30 €/viikko) ..............................................................................................................

Kurssityyppi (perinteiset kielimatkat):

£ EF International             £ EF Classic           £ EF International Intensive          £ EF Abi             £  EF Jatkoretket            £ EF Junior International           £ EF Junior Classic        

Majoitustyyppi:

£ EF Kotimajoitus £ EF Asuntola                    £ EF Kampus          £ EF Resort  £ EF Junior Boarding School

Tahdotko majoittua ystäväsi kanssa? Jos kyllä, ystävän nimi: ......................................................................................................................................................................................................................          

EF Camps & EF Studios:

£ Classic Summer Camp                   £ Watersports Camp                                             £ Surfing Camp                                           £ Music Studio          £ E-Sports Studio         

£ Horse Riding Camp                         £ West Ham United Football Camp                   £ Junior Horse Riding Camp                     £ Art Studio               £ LEGO® Studio

£ Junior Classic Summer Camp      £ Junior West Ham United Football Camp              

Milloin ja minne tahdot matkustaa?

Lähtöpäivä ja kurssin kesto: .............................................................................................................................    Kurssikohde: ........................................................................................................................

Jos tämä kurssi on jo täynnä, toinen vaihtoehtoni on: 

Lähtöpäivä ja kurssin kesto: .............................................................................................................................    Kurssikohde: ........................................................................................................................

Haluatko varata liittymälennot kielimatkasi yhteyteen (liittymälennot ovat meno-paluulentoja)?

 £  Oulu 215 €  £ Kuusamo 215 €  £  Rovaniemi 215 €  £  Ivalo 215 €  £  Kajaani 215 €  £  Kuopio 165 €  £  Vaasa 165 €  £  Joensuu 165 €    

EF Lisäpalvelut  £ EF Peruutusturva (Eurooppa) 49 € £ EF Peruutusturva (Yhdysvallat) 79 €

£ EF Watersports Pack (Torquay) 115 € £ EF Watersports Pack (Malta) 90 € £ EF Watersports Pack (Saint-Raphaël) 130 €

£ EF Watersports Pack (Isle of Wight) 95 € £ EF Cheearleading Pack (Torquay) 105 € £ EF Skate Pack (Hastings) 45 €

£ EF Horse Riding Pack (Hastings) 105 €  £ EF Tennis Pack (Oxford) 145 € £ EF Tennis Pack (Isle of Wight) 115 €

£ EF Rugby Pack (Oxford) 105 € £ EF Rugby Pack (Isle of Wight) 75 € £ EF Dive Pack (Malta) alkaen 280 €

£ EF Explore Pack (Lontoo) 75 €  £ EF Explore Pack (Oxford) 35 € £ EF Surfing Pack (Long Beach) 235 €

£ EF Sun & Fun Pack (Malta ja St. Paul’s Bay) 50 € £ EF Malta Pack (Malta ja St. Paul’s Bay) 55 € £ EF Windsurfing Pack (Saint-Raphaël) 120 €

£ EF Fun Pack (hinta vaihtelee kohteittain, ks. kohdesivut) £ Majoitus ainoana suomalaisena perheessä (30 €/viikko, ei mahdollista Junior kursseilla)

£ Haluan kompensoida lentoni South Polen kanssa

Matkavakuutus

EF edellyttää, että kaikki oppilaat on vakuutettu kielimatkansa ajalle. Tästä syystä jokaiselle varaukselle lisätään automaattisesti Erika-matkavakuutussuoja. Jos tahdot jättää 

Erika-vakuutuksen pois varaukseltasi, sinun tulee toimittaa meille englanninkielinen matkavakuutustodistus omasta vakuutuksestasi.  

 

Allekirjoitukset

Henkilötiedot: Allekirjoittamalla tämän lomakkeen minä ja huoltajani vakuutamme, että olemme lukeneet ja ymmärtäneet EF:n tietosuojakäytännössä määritellyt tiedot (saatavilla 

osoitteessa www.ef.fi/legal/privacy-policy). Lisäksi hyväksymme henkilökohtaisten tietojen käyttämisen EF:n suoramarkkinointitarkoituksiin.

Sopimusehdot ja lääketieteelliset hätätilanteet: Allekirjoittamalla tämän lomakkeen valtuutan EF:n ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin lääketieteellisissä hätätilanteissa. Olen 

lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt tässä esitteessä esitetyt erityisehdot. (Jos olen alle 18-vuotias, huoltajani antaa allekirjoituksellaan suostumuksen siihen, että oppilas osallistuu 

kaikkeen EF:n järjestämään ohjelmaan, sisältäen koulujen tarjoamat aktiviteetit).

Oppilaan allekirjoitus: ..................................................................................................................................................................................................  Päivämäärä: ...............................................................

Huoltajan nimi: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Huoltajan allekirjoitus: .................................................................................................................................................................................................  Päivämäärä: ...............................................................

EF Education Oy 

Tunnus 5002044   Puhelin: 09 6869 2311

Info LT Faksi: 09 6869 2323

00003 Vastauslähetys Sähköposti: finland@ef.com

www.ef.com/travel
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Ylpeinä esittelemme teille EF 
Pro Cycling, UCI WorldTour 
-pyöräilytiimimme. 
Ympäri maailmaa kisaava 
tiimimme näyttää, ettei 
mikään ole mahdotonta, 
kun eri kulttuureista tulevat 
ihmiset työskentelevät 
yhdessä saavuttaakseen 
yhteisen tavoitteen.

Asu kaverisi kanssa
Lyöttäydy yhteen kaverisi kanssa ja majoitu 
tutussa seurassa lämminhenkisen isäntäperheen 
luona. Parhaat muistot syntyvät yhdessä.

Varaa EF Aktiviteettipaketti
Valitse suosikkisi mukaansatempaavista 
aktiviteettipaketeista ja tee kielimatkastasi 
tavallistakin ikimuistoisempi.

Lähde mahtavalle retkelle
EF-kohteesi on tupaten täynnä jännittävää 
tekemistä. Voit reissata esimerkiksi Brightoniin, 
Disneylandiin tai Alpeille – katso, mitä 
vaihtoehtoja juuri sinun kohteestasi löytyy.

Ryhdy EF Ambassadoriksi
Kerro EF-kokemuksestasi maailmalle ja tienaa 
pisteitä, joilla voit lunastaa mahtavia palkintoja. 
Miltä kuulostaisi esimerkiksi uusi, ilmainen 
kielimatka? www.ef.com/ambassador

Turvaa matkasi
Yhdistä varaukseesi Erika Insurancen 
kattava matkavakuutussuoja, joka 
on räätälöity juuri kielimatkalaisten 
tarpeisiin. Näin voit lähteä 
maailmalle huoletta.

Kompensoi lentosi
Yhteistyössä South Polen kanssa sinulla on 
mahdollisuus kompensoida lentosi EF kohteeseen. 
Kompensointimaksusi tukee Envira Amazonia 
Tropical Forest Conservation projektia Brasiliassa 
ja Dak Pone Hydro projektia Vietnamissa. 
Lisätietoja saat EF-toimistolta.

Tee matkastasi paras mahdollinen ja 
hyödynnä EF:n palvelutarjonta koko 
laajuudessaan.

Lisäpalvelut



Languages, friends and fun

EF International Language Campuses 
09 6869 2311 
www.ef.com 

EF Education Oy
Kalevankatu 44
00180 Helsinki
09 6869 2311
finland@ef.com

Malta / Iso-Britannia 
/ Espanja / Ruotsi / 

Saksa / Yhdysvallat 
/ Japani / Ranska / 


	20LT_E-Brochure_FI_D1
	NEW

	NEW



