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Fransız Dili

ROUEN

1992'den beri aile şirketi olarak yönetilen ve Fransızca
öğrenmek veya dil becerilerini geliştirmek isteyenler
için cazip kombinasyonlar sunan ödüllü French in
Normandy, sıcak ve sevecen bir çalışma ortamı ve
heyecan verici sosyal ve kültürel programlarıyla önde
gelen bir eğitim kurumudur.
MÜKEMMEL KONUM
Rouen, güzel ve tarihi Normandiya bölgesinin
başkentidir. Rouen, büyük şehirlerin sahip olduğu tüm
cazibeleri barındırmakla birlikte bunların çoğu yürüme
mesafesinde veya kısa bir metro/otobüs yolculuğuyla
ulaşılabilecek uzaklıktadır. Rouen, bölgede yapılacak
olan çok sayıdaki heyecan verici gezi için kusursuz bir
başlangıç noktasıdır.
YAPILACAK VE GÖRÜLECEK ÇOK ŞEY VAR
İkinci
Dünya
Savaşı
Mütteﬁk
Devletleri'nin
Normandiya Çıkarması'nı gerçekleştirdiği sahillerinde
yürüyüş yapın; UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer
alan tarihi Mont-Saint-Michel'i ziyaret edin; Rouen'ın
Orta Çağ ve Rönesans'tan gelen zenginliği ile mimari
değerlerini keşfedin.
GURME YEMEKLER
Normandiya adeta bir yemek cennetidir ve
peynirlerimiz dünyaca ünlüdür. Bölgeye özgü
yiyecekler: Camembert peyniri, elma şırası, Calvados
ve daha fazlası! 500'den fazla muhteşem restoran,
bistro ve kafeden birini seçin veya Michelin yıldızlı
restoranlara gidin.

ROUEN'I SEÇİN
• Mükemmel konum - Paris'ten trenle 1 saatlik
mesafede
• Yüksek kalitedeki eğitimi ve heyecan verici
programlarıyla ödüllü bir okul!
• Nitelikli ve deneyimli eğitmenler
• Normandiya'nın tarihi ve kültürel başkenti
• Eşsiz Orta Çağ mimarisiyle bezenmiş müthiş bir
üniversite şehri
• Olağanüstü alışveriş imkanları ve canlı bir sosyal
hayat
• Sanat ve edebiyatla olan bağlantısıyla ünlü bir
şehir
• Normandiya'nın gurme başkenti
• Kıyıya ve Normandiya Çıkarması'nın yapıldığı
sahillerine yakın
• Sevecen ve konuksever aileler
French in Normandy, Fransız dili eğitimine yönelik profesyonel kalitedeki en büyük organizasyonların
üyesidir.

SANAT, SİNEMA VE MODA
Rouen, Fransa'nın en geniş ikinci Empresyonist resim
koleksiyonunun bulunduğu şehirdir (Birincisi ise
Paris'teki ünlü Orsay Müzesi'dir!); Monet'nin evini ve
Giverny'nin meşhur bahçelerini ziyaret edin; Christian
Dior Müzesi'ndeki sergileri ve Dior'un çocukluk evini
gezin; Eylül'de Deauville Amerikan Film Festivali'ne,
Mart'ta ise Deauville Asya Film Festivali'ne katılarak
doyasıya eğlenin! Rouen'da bit pazarından lüks
mağazalara kadar her şeyi bulabilirsiniz.

Üstün standartlara olan bağlılığının bir
garantisi olarak, FIN, Qualaité FLE belgesiyle
onaylanmış bir okuldur. Dış İşleri ve Avrupa
Bakanlığı, Yüksek Öğretim ve Araştırma
Bakanlığı ile Kültür ve İletişim Bakanlığı
tarafından ortak kararla belirlenen FLE Belgesi
beş alanı baz alır: Karşılama - Tesisler Yönetim - Öğretmenler - Kurslar.

IALC dil okulları kalite güvencesine sahip
butik
okullardır.
Olağanüstü
eğitim
standartları ve hizmetinin yanı sıra bireysel bir
yapıya ve yerel halkıyla kurduğu gerçek bir
ilişkiye sahiptir. Garantili profesyonellik, kişiye
özel ilgi ve sıra dışı bir eğitim deneyimi için
IALC okullarını seçin.

ENFES ŞEHİR

Rouen!
Her iki tarafından Seine nehrinin aktığı orta
çağdan
kalma
bu
güzel
şehir,
Normandiya'nın kültürel, tarihi, gastronomik
ve yaşam dolu başkentidir.
Empresyonist akımın lideri olan Monet, şehir
Rouen
merkezinde bulunan katedralin tam 30 kez
resmini yaparak buranın şehrin en sevilen binası
olmasına sebep olmuştur. Bunun yanı sıra şehir,
kaliteli müzeler, Fransa'nın milli kahramanı Joan of
Arc'a ithaf edilmiş anıt kilisesi ve yeni müze
gibi keşfedilecek çok sayıda
Paris
başka mekana da ev sahipliği
yapar.
Kaldırım taşlı sokakları ve yarım keresteli
evleriyle tarih kokan Rouen, cezbedici
dükkan ve restoranlarla dolup taşar.
Bunun dışında haftalık kurulan muhteşem
marketler de bulunur. Üniversite şehri
olması hareketli bir gece hayatını da
beraberinde getirir.
ROUEN'A ULAŞIM
Rouen'a Paris'teki tüm havaalanlarından (Roissy
Charles de Gaulle, Orly ve Beauvais) rahatlıkla
ulaşabilirsiniz. Ringle Paris'in merkezine geldikten sonra
St Lazare istasyonundan direkt trenle Rouen'a
gelebilirsiniz. Ayrıca, sizi havaalanından alarak
doğrudan ev sahibi ailenize ulaştıracak bir özel araç
da ayarlayabiliriz.
NASIL BAŞVURU YAPILIR
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Başvuru
formunu
doldurun
ya
da
info@frenchinnormandy.com adresinden bizimle
iletişime geçin.
Ayrıntılar bu broşürün arka kapağında yer almaktadır.
French in Normandy, Noel ve Yeni Yıl dışında tüm yıl
boyunca açıktır.

Öğrenciler neden bizi seçiyor?
•
•
•
•
•
*

*
*
*

Sıcak ve sevecen atmosfer için
Üstün öğrenim kalitesi için
Kişiye özel ilgi için
DELF DALF sınavlarındaki üstün başarımız için
Varış noktası:
Rouen, öğrencilere gerçek Fransız yaşam
biçimini tecrübe etme ve gözlemleme fırsatı
sunuyor
Rouen, güvenli ve sevecen bir ortama
sahiptir
Rouen, Paris'e yalnızca bir saat uzaklıkta
olmasına rağmen oldukça ekonomiktir!
Uluslararası öğrenci birliği için

Çünkü sizi sadece sözle değil,
gerçekten önemsiyoruz!

Winner

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELEN ÖĞRENCİLER

FIN'yi gösteren Şehir Haritası

FRENCH IN NORMANDY'DE FRANSIZCA

ÖĞRENMEK ÇOK EĞLENCELİ!
İMKANLAR

French in Normandy, huzur dolu Jardin des Plantes
yerleşim bölgesinde, Seine Nehri'nin sol kıyısında
konumlanmıştır. Rouen'ın olağanüstü Botanik
Bahçeleri okulun karşısında yer alır.
FIN, geniş yelpazeye sahip dükkanları ve her damak
tadına ve bütçeye uygun restoran ve fast food
mekanlarıyla dolup taşan St. Sever'in trafiğe kapalı
bölgesinin arkasında yer alır.
Metro ve otobüs durakları ile şehrin bisiklet
istasyonlarından biri sadece birkaç dakikalık yürüme
mesafesinde olduğundan FIN'ye şehrin her yerinden
kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Trianon Café okula üç
dakikalık mesafededir ve öğrenciler için uygun fiyat
imkanı sağlar.
Okul, engelli erişimine tamamen açık bağımsız bir bina
şeklindedir. Çok sayıda ücretsiz otopark mevcuttur.

İLK GÜN
İlk
gün
okulu
gezebilmeleri,
personelle
tanışabilmeleri ve doğru seviyedeki gruba
yerleştiklerinden emin olmak amacıyla hazırlanan
sözlü sınava girebilmeleri için öğrencilerden en geç
saat 08.15'te okulda olmalarını rica ediyoruz. Ayrıca,
öğrencilere gelmeden önce tamamlayabilecekleri
bir çevrimiçi seviye belirleme testi de sunuyoruz.
Yeni öğrenciler, ilk gün hiç zaman kaybetmeden
09.30'da derse katılır.
Kurs sonunda ne kadar ilerlediklerini ölçmek için
öğrencilere test yapılır ve içeriğinde kurs tarihleri,
alınan ders sayısı ve ulaşılan seviyenin bulunduğu bir
sertifika verilir. Tüm seviyelerimiz Avrupa Ortak Ölçüt
Çerçevesi'ne uygundur.

Okulda;
• 12 sınıf ve bir öğrenci kaynak merkezi
• Su sebili, sıcak ve soğuk içecek
makinesi, atıştırmalık ve çikolata
otomatı, dergi, gazete ve turist
danışma
merkezinin
bulunduğu
resepsiyon alanı
• Öğrencilerin ödünç kitap alabileceği
bir kütüphane ve DVD salonu
• Langırt
• Ücretsiz wifi ve internet erişimine
sahip 10 bilgisayar
• Okulun her tarafında engelli bireyler
için kolay erişim imkanı

Ekibimiz
Eğitmenlerimizin tamamı yüksek donanıma ve uzun
yıllardır dünyanın her yerinden öğrencilere eğitim
verme deneyimine sahiptir. Burada kaldıkları süre
boyunca maksimum verim almaları konusunda
öğrencilere yardımcı olmak için buradadırlar. French in
Normandy'nin sevecen ve destekçi yönetim ekibi
Rouen'daki yeni hayatınıza alışmanızda size yardımcı
olmak ve bilgi ve destek sağlamak için her zaman
yanınızdadır.

Materyallerimiz
Materyaller French in Normandy tarafından üretilir ve
öğrencilere bir French in Normandy gramer kitabı ve
alıştırma kitabı ile Fransızca seviyelerine göre çalışma
kitapları verilir.

Yöntemimiz
Sabahki derslerde iletişime yönelik Fransızca ve yapısal
ilerlemeye odaklanırken, öğleden sonraları bir dizi
atölye çalışması yapılır.
Her atölyede her ay değişen farklı kültürel temalarla
birlikte belirli bir yabancı dil konusu baz alınır.
• Tüm kurslar tam 60 dakikalık ders saati olacak şekilde
verilir.
• Kurslar 6 seviyede verilir: A1'den (başlangıç) C2'ye
kadar (ileri üstü).
• Kurslar her Pazartesi başlar. İlk gün şehir hakkında
oryantasyon oturumu yapılır.
• Sabahki derslerde iletişime yönelik Fransızca ve
yapısal ilerlemeye odaklanılır.
• Sabah gruplarında ve öğleden sonraki atölyelerde
maksimum öğrenci sayısı 12'dur.
• Öğrenciler DILF, DELF ve DALF sınavlarına
hazırlanabilir.
• Öğrenciler burada kaldıkları süre boyunca BULATS İş
Fransızcası testine girebilir.
• Tüm öğrencilere kurs sertiﬁkası verilir.
• Öğrencilerin gelişimi yakından takip edilir.

DERS SONRASI

Sosyal ve
Kültürel
Program

Ücretsiz ders sonrası aktivitelerimiz diğer öğrencilerle
tanışmak ve Fransızca konuşmaya devam etmek
için harika bir fırsattır. Tüm aktivitelere eğitmen
ekibimizden biri öncülük eder. Her gün dersten
sonra öğrencilere ücretsiz bir dil aktivitesi sunuyoruz:
Pazartesi:

Yeni öğrenciler için Oryantasyon ve
Eğlenceli Gramer Atölyesi

Salı:

Tiyatro Kulübü (dinleme ve konuşma
becerileriyle telaﬀuz/tonlama)

Çarşamba: Kitap
Kulübü:
Muhteşem
yazarları keşvedip, en çok
eserlerinden alıntılar okuruz

Cuma:

Sinema Kulübü: Her hafta çok sevilen
klasik bir Fransız filmi izleriz
SOS Fransızca sorun saptama atölyesi
(kişisel dersler)

Geziler:
French in Normandy'de bölgedeki ilgi çekici yerlere
yapılacak ziyaretleri kapsayan haftalık sosyal aktivite
programı hazırlanır.
Hafta boyunca yapılan yarım günlük aktiviteler şunlardır:
 Rouen müzeleri ziyareti
 Yerel radyo ve TV istasyonu ziyaretleri
 Yerel devlet daireleri gibi yerel kurum ziyaretleri
 Rouen'ın sera bahçeleri ve diğer güzelliklerine
yapılan ziyaretler
 Yüzme ve paten gibi sportif aktiviteler
Hafta içi ve Cumartesi günleri yapılan (kurs ücretine
dahil edilmeyen) aktivitelerden bazıları:
 Tiyatro ve sinema geceleri
 Restoran geceleri
 Mont St Michel, İkinci Dünya Savaşı Çıkarma Sahilleri,
Bayeux, Giverny, Etretat, Dieppe, Caen, Camembert
ve daha fazlası...
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Perşembe:

Fransız
bilinen

French in Normandy, düzenli olarak konuşmacı ağırlar
ve öğrencilere okulda da aktivite yapma olanağı tanır.

Dilil Programları
Programları
ve ve K
K urslarımız
urslarımız
Hakkındaki
Hakkındaki
Ayrıntılar
Ayrıntılar
SEVİYE VE DERSLER
Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar toplam 5 farklı
seviye grubu
seviye
grubu vardır
vardır ve
ve kurslar
kurslar her
her Pazartesi
Pazartesi günü
günü başlar
başlar
ancak Fransızca
ancak
Fransızca ve
ve Aşçılık
Aşçılık her
her ayın
ayın ilk
ilk Pazartesi
Pazartesi günü
günü
başlar.

GENEL GRUP PROGRAMLARI
Tüm yıl boyunca temel dil becerileri kursları sunuyoruz.
Bu kurslar
kurslar ister
ister 25
25 saatlik
saatlik yoğun
yoğun kurs
kurs olsun
olsun ister
ister yalnızca
yalnızca
Bu
sabahları verilen
verilen 15
15 saatlik
saatlik yarı
yarı yoğun
yoğun kurs,
kurs, her
her
sabahları
öğrenciye haftalık ders sayısında esneklik sağlar.

• Yarı
•
Yarı yoğun
yoğun
DÖNEM:
DÖNEM: Yıl
Yıl boyu
boyu her
her Pazartesi
Pazartesi
SÜRE:
SÜRE: Minimum
Minimum bir
bir hafta
hafta
SAAT
SAAT ARALIĞI:
ARALIĞI: Grup
Grup kursları
kursları 11.00
11.00 -- 11.30
11.30 arasında
arasında
kahve
kahve molası
molası olmak
olmak üzere
üzere 9.30
9.30 -11.00
-11.00 ile
ile 11.30
11.30 -- 13.00
13.00
arasındadır.
MAKSİMUM ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ SAYISI:
SAYISI: 12
10
MAKSİMUM
BU KURSA
KURSA KATILMAK
KATILMAK İÇİN
İÇİN GEREKEN
GEREKEN MİNİMUM
MİNİMUM YAŞ:
YAŞ: 16
16
BU
TOPLAM SAAT*:
SAAT*: haftada
haftada 15
15 saat
saat
TOPLAM
TÜM SEVİYELER
SEVİYELER
TÜM

• Yoğun
•
Yoğun
DÖNEM: Yıl
DÖNEM:
Yıl boyu
boyu her
her Pazartesi
Pazartesi
SÜRE: Minimum
Minimum bir
bir hafta
hafta
SÜRE:
SAAT ARALIĞI:
ARALIĞI: 11.30
11.30 -- 13.00
13.00 ve
ve 14.00
14.00 -- 16.00
16.00 arasında.
arasında.
SAAT
11.00 -- 11.30
11.30 arasında
arasında kahve
kahve molası
molası ve
ve 13.00
13.00 -- 14.00
14.00
11.00
arasında öğle molası.
MAKSİMUM ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ SAYISI:
SAYISI: 10
12
MAKSİMUM
BU KURSA
KURSA KATILMAK
KATILMAK İÇİN
İÇİN GEREKEN
GEREKEN MİNİMUM
MİNİMUM YAŞ:
YAŞ: 16
16
BU
TOPLAM SAAT*:
SAAT*: haftada
haftada 25
25 saat
saat
TOPLAM
TÜM SEVİYELER
SEVİYELER
TÜM
Başlangıç seviyesinde
seviyesinde olanlar
olanlar her
her Pazartesi
Pazartesi başlayabilir.
başlayabilir.
Başlangıç
*FRENCH IN
*FRENCH
IN NORMANDY'DE
NORMANDY'DE DERS
DERS SAATLERİ
SAATLERİ 60
60 DAKİKADIR.
DAKİKADIR.

• Bireysel ve Karma Kurslar
•
Bireysel kurslar her zaman mevcuttur ve öğrenciye ve
özel
ihtiyaçlarına
göre
ayarlanabilir.
Ayrıca,
öğrenciler, öğretmenleriyle öğle yemeği yeme
şansına da sahiptir. İstediğiniz kadar bire bir ders
alabilirsiniz ancak
ancak çoğu
çoğu öğrenci
öğrenci haftada
haftada 15,
15, 20
20 veya
veya
alabilirsiniz
30 saat almayı tercih ediyor. Aynı zamanda, bireysel
derslerle genel
genel bir
bir grup
grup kursunu
kursunu birleştirerek
birleştirerek KARMA
KARMA
derslerle
KURSLARIMIZDAN birini
birini alabilirsiniz.
alabilirsiniz.
KURSLARIMIZDAN

• KARMA
•
KARMA
DÖNEM: Yıl
DÖNEM:
Yıl boyu
boyu her
her Pazartesi
Pazartesi başlayan
başlayan süreç
süreç
SÜRE:
SÜRE: Minimum
Minimum bir
bir hafta
hafta
GRUPTAKİ
GRUPTAKİ MAKSİMUM
MAKSİMUM ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ SAYISI:
SAYISI: 12
10
BU
BU KURSA
KURSA KATILMAK
KATILMAK İÇİN
İÇİN GEREKEN
GEREKEN MİNİMUM
MİNİMUM YAŞ:
YAŞ: 16
16

KARMA 50/50
Sabahları
Sabahları 15
15 saatlik
saatlik grup
grup kursları
kursları ve
ve öğleden
öğleden sonraları
sonraları
15
15 saatlik
saatlik bire
bire bir
bir kurslar.
kurslar.
Grup
Grup kursları,
kursları, 11.00
11.00 -- 11.30
11.30 arası
arası kahve
kahve molası
molası olmak
olmak
üzere
üzere 9.30
9.30 -- 11.00
11.00 ile
ile 11.30
11.30 -- 13.00
13.00 arasındadır.
arasındadır.

KARMA 15+5
Sabahları
Sabahları 15
15 saat
saat grup
grup kursları
kursları ve
ve öğleden
öğleden sonraları
sonraları
5 saat bire bir kurslar.
Grup
Grup kursları,
kursları, 11.00
11.00 -- 11.30
11.30 arası
arası kahve
kahve molası
molası olmak
olmak
üzere
üzere 9.30
9.30 -- 11.00
11.00 ile
ile 11.30
11.30 -- 13.00
13.00 arasındadır.
arasındadır.

• DELF ve DALF
Sınavlarına Hazırlık Kursları

• İŞ VE UZMANLIĞA YÖNELİK
FRANSIZCA KURSLARI

• DELF/DALF SINAVINA ÖZEL

FIN, iş için üstün kaliteye sahip bire bir eğitim imkanı
sunar. Verilen bağlamdaki belirli kelime bilgisi ve iletişim
odaklı dersler, her ihtiyaca ve seviyeye uygun olması için
kişiye özel olarak belirlenir. Kurslar, eğitmeninizle birlikte
yiyeceğiniz öğle yemeği dahil olmak üzere 15, 25, 30
saatlik veya yoğun kurs şeklinde toplam 50 saatliktir.
Kişiye özel kurslar, bir şirketin özel ihtiyaçlarına uygun
olması açısından küçük gruplar için de hazırlanabilir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Fiil zamanları, yapılar ve kelime bilgisine yönelik 15 saat
genel Fransızca ile haftada 5 saat sınava hazırlık dersleri.
DÖNEM: Yıl boyu her Pazartesi başlar.
SÜRE: Minimum bir hafta
SAAT ARALIĞI: Grup kursları her gün 11.00 - 11.30 arasında
kahve molası olmak üzere 9.30 -11.00 ile 11.30 - 13.00
arasındadır.
MAKSİMUM ÖĞRENCİ SAYISI: 12
BU KURSA KATILMAK İÇİN GEREKEN MİNİMUM YAŞ: 16
TOPLAM SAAT*: haftada 15 saat
TÜM SEVİYELER

DÖNEM: Yıl boyu her Pazartesi başlar.
SÜRE: minimum bir hafta
SAAT ARALIĞI: Grup kursları her gün 11.00 - 11.30 arasında
kahve molası olmak üzere 9.30 - 11.00 ile 11.30 - 13.00
arasındadır. Öğleden sonra dersleri 15.30 - 16.00 arasında
kahve molası olmak üzere 14.00 - 15.30 ile 16.00 - 17.30
arasında işlenir.
BU KURSA KATILMAK İÇİN GEREKEN MİNİMUM YAŞ: 16
TOPLAM SAAT*: 30
TÜM SEVİYELER

• FRANSIZCA VE AŞÇILIK
Bu kurs, dil öğrenimiyle yemek pişirme sanatını bir araya
getirmek isteyenler için olmazsa olmazdır ve Normandiya
bunun için ideal yerdir.
DÖNEM: Yıl boyu her ayın ilk Pazartesi günü başlar.
SÜRE: Bir veya iki hafta
MAKSİMUM ÖĞRENCİ SAYISI: 12
BU KURSA KATILMAK İÇİN GEREKEN MİNİMUM YAŞ: 16
TOPLAM SAAT*: 15 saat genel Fransızca, ek olarak 3 öğleden
sonra aşçılık dersi
TÜM SEVİYELER
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• DELF/DALF KARMA KURS

MİNİ GRUP 4 - MAKSİMUM ÖĞRENCİ SAYISI 4
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Fiil zamanları, yapılar ve kelime bilgisine yönelik 15 saat
genel Fransızca ile her öğleden sonra 10 saat sınava
hazırlık dersleri.
DÖNEM: Yıl boyu her Pazartesi başlar.
SÜRE: Minimum dört hafta
SAAT ARALIĞI: Grup kursları, her gün 11.00 - 11.30 arası
kahve molası olmak üzere 9.30 - 11.00 ile 14.00 - 16.00
arasındadır.
MAKSİMUM ÖĞRENCİ SAYISI: 12
BU KURSA KATILMAK İÇİN GEREKEN MİNİMUM YAŞ: 16
TOPLAM SAAT*: haftada 25 saat
TÜM SEVİYELER

KONAKLAMA SEÇENEKLERİ
French
tektek
özelözel
aile dil
dili okulu
okulu
French ininNormandy,
Normandy,Rouen'deki
Rouen'daki
olduğundan öğrencilerimize en üstün standartları
sunuyoruz. Otel, öğrenci yurdu ve apartman daireleri
dahil olmak üzere çok çeşitli konaklama imkanı
sağlıyor ancak özellikle ziyaretinizin ilk zamanlarında
aile yanında konaklamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.
Çoğu
okula en
en fazla
fazla 35
35 dakikalık
dakikalık uzaklıkta
uzaklıkta
Çoğu aile
aile okula
yaşamakta olup bu evlerin birçoğu yürüme
mesafesindedir. Başka bir talep gelmediği sürece tüm
konaklamalar tek kişilik odalardan oluşur. Aile yanı
konaklamaya
Pazartesi'den Cuma'ya
Cuma'ya kahvaltı
kahvaltı ve
ve
konaklamaya Pazartesi'den
akşam yemeği ile hafta sonları öğle yemeği dahildir.
Konuk ağırlama yetkilimiz, konaklayacağınız ortamı
her yönüyle kontrol etmek için aileleri düzenli olarak
ziyaret eder. Öğrenciye en uygun aileyi bulmak için
elimizden geleni yapmaktayız. Diyet yapan veya
diğer özel durumları olan öğrencilere yönelik doğru
aileyi bulmamız için öğrencinin böyle bir talepte
bulunması yeterlidir.

•
• ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ YURDU
YURDU

Rouen'da
Rouen'da öğrenci
öğrenci yurdunda
yurdunda konaklamayı
konaklamayı tercih
tercih
eden öğrencilere üç seçenek sunuyoruz: üstün
standartlar ve kahvaltıyı da kapsayan hizmetler
sunan okulun yanında yepyeni bir yurt veya özel
banyo imkanıyla rahat ve temel bir konaklama
sağlayan şehir merkezinde bir yurt.
Ayrıca, kendi yemeğini hazırlayabildiği farklı bir
seçenek arayanlar için eşyalı apartman dairesi
ayarlayabiliriz.
Bunların yanı sıra Rouen şehrinde modern ve yakın
zamanda yeniden döşenmiş Youth Hostel
bulunmaktadır.
Başka bir yer için rezervasyon yaptırmak isterseniz,
doğru yeri bulmanız için size yardımcı olmaktan
memnuniyet duyarız.

•
• OTELLER
OTELLER

- AİLE YANINDA KONAKLAMA
Aile yanında konaklama için seçilmiş aileler,
ziyaretinizin hem bilgilendirici hem de eğlenceli
geçmesinde ne kadar önemli bir rol oynadıklarının
farkındadır.
farkındadır. Sizi
Sizi sadece
sadece Fransız
Fransız yaşam
yaşam biçimiyle
biçimiyle
tanıştırmakla ve sizinle dil pratiği yapmakla
kalmayacak, aynı zamanda neﬁs yöresel
yemeklerimizin tadına bakmanızı sağlayacaktırlar.

- EXECUTIVE KONAKLAMA

French
French in
in Normandy,
Normandy, Rouen'ın
Rouen'ın en
en seçkin
seçkin otelleriyle
otelleriyle
çalışır. Örneğin:

5* Hôtel de Bourgthéroulde
4* Hôtel du Vieux Marché, Hôtel Mercure
Cathédrale
3* Hôtel de l’Europe, Hôtel de Dieppe,
2* Hôtel de la Cathédrale

Özel banyo isteyen öğrenciler içindir.

1* Hôtel de Quebec

- ODA VE KAHVALTI

Seçtiğimiz otellerin
Seçtiğimiz
otellerin hepsi
hepsi okula
okula en
en fazla
fazla 30
30 dakikalık
dakikalık
mesafededir. Rezervasyon için geçerli bir kredi
kartı gerekir.

Bazı ailelerimiz, öğrencilere yalnızca oda ve
kahvaltı sunmaktan memnuniyet duyar.
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26 bis rue Valmont de Bomare
76100 Rouen, France
 + 33 (0) 2 35 72 08 63
 + 33 (0) 2 35 72 08 64
 info@frenchinnormandy.com
www.frenchinnormandy.com

Daha fazla bilgi almak için
Facebook, Twitter ve Youtube
hesaplarımızı takip edin.

