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YFU Almanya 5 Haftalık Yaz Programı 
ALMANYA’DA 5 HAFTA – NEFES KESICI BERLIN’DE 5 GÜN VE ALMAN BIR GÖNÜLLÜ EV SAHIBI AILE 

YANıNDA 4 HAFTA 

PROGRAMA EK OLARAK 1 HAFTALıK BAVYERA GEZISINE KATıLABILIRSINIZ… 

Program  

• Berlin’de, geniş kapsamlı kültürel gezileri de içeren 5 günlük Varış Oryantasyonu Semineri; 

• YFU tarafından özenle seçilmiş bir ev sahibi aile yanına yerleştirme (tüm yemekler aile birlikte 
yenecektir); 

• Sorun yaşanması halinde eğitimli gönüllüler tarafından sağlanan destek, gerektiğinde profesyonel ofis 
çalışanları tarafından danışmanlık; 

• Yine Berlin’de 2 günlük Geri Dönüş Oryantasyonu; 

• İsteğe Bağlı: Deneyimli YFU çalışanları tarafından düzenlenen bir haftalık Bavyera Gezisi; 

• Program ücretine dahil olmayan masraflar: cep harçlığı, ev sahibi aile yanı kalış sırasında oluşabilecek 
yerel ulaşım masrafları (örn. Okula ulaşım için) 

Genel Akış 

2 Temmuz 2018 Berlin’e varış, YFU gönüllüleri tarafından havaalanında karşılama ve hostel’e varies  
Varış Oryantasyonu 

2-6 Temmuz  Varış Oryantasyonu ve Berlin Duvarı Anıtı, Brandenburg Kapısı, Reichstag Binası, 
Soykırım Anıtı ve daha pek fazlasını da içeren gezi programı. 

6 Temmuz Almanya’nın çeşitli yerlerindeki ev sahibi ailelerin yanına trenle yolculuk. Öğrenciler, 
trenden indikleri yerde ev sahibi aileleri tarafından karşılanacaktır. 

6 Temmuz – 4 
Ağustos  

Ev sahibi aile yanı konaklama ve mümkün olması halinde okula devam (yerleştirilen 
bölgeye bağlı olarak). 

4 Ağustos  Ev sahibi aile yanından ayrılış, Dönüş Öncesi Oryantasyon programı için Berlin’e 
trenle yolculuk, öğrenciler, Berlin tren istasyonunda YFU gönüllüleri tarafından 
karşılanarak, hostele götürüleceklerdir. 
Dönüş Öncesi Oryantasyonu 

5 Ağustos  Bavyera gezisine katılmayanlar: Almanya’dan ayrılış, Berlin havaalanından. 
Bavyera gezisine katılanlar: Trenle Münih’e yolculuk 

5-11 Ağustos  Bavyera Gezisi: 

11 Ağustos  Bavyera Gezisi sonrası: Münih havaalanından dönüş 

İsteğe Bağlı: Güney Almanya Gezisi 

• Tüm ayarlamalar YFU ve deneyimli çalışanlar tarafından yapılacaktır. Ulaşım, konaklama, gönüllülerin 
refakati, kahvaltı ve akşam yemeği ve giriş ücretleri dahildir. Öğle yemeklerini ve kişisel harcamalarını 
öğrencilerin karşılaması gerekmektedir. 
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• Gezinin süresi bir haftadır; öğrenciler Münih’de bir hostelde konaklayacaklardır. Münih ve çevresine 
günübirlik geziler düzenlenecektir.  

• Geziler sırasında çeşitli etkinlikler planlanmıştır: Rehberli geziler, Alp’lerde doğa deneyimi, kale/şato 
ziyareti, tuz madeni, müze ve kafe ziyaretleri. Alman kültürünün siyasi ve tarihi yönleri gezi programı 
kapsamında ele alınacaktır. 

Önemli Bilgi 

Yaz programının düzenlenebilmesi için toplamda en az 10 katılımcının olması gerekmektedir. Bavyera gezisi 
ve/veya yaz programına yeteri kadar başvuru olmaması halinde, program ve/veya gezi iptal edilebilir. Böyle bir 
durum oluşması halinde, ödediğiniz program ücreti ve/veya gezi ücreti, herhangi bir kesinti yapılmadan size geri 
iade edilecektir. 

Program Ücreti 

Yaz Programı: 3900 Euro 

Bavyera Gezisi: 975 Euro 

Münih ve Bavyera’dan görüntüler 

	

Quelle: https://www.bayern.by 


