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Learn
and discover

the world !

wep.be

Italië • Japan • Laos • Malta • Marokko • Martinique 
Nepal • Nieuw-Zeeland • Peru • Spanje • Sri Lanka • Tanzania 

Thailand • Verenigde Staten • Zambia • Zuid-Afrika …

Australië • Benin • Brazilië • Cambodja • Canada • China 
Costa Rica • Duitsland • Ecuador • Fiji • Frankrijk • Ghana 
Groot-Brittannië • Guatemala • Ierland • India • Indonesië 

TAALREIZEN VRIJWILLIGERS WERK
VANAF 15 JAAR

VANAF 18 JAAR

VANAF 18 JAARJUNIORS/JONGEREN/VOLWASSENEN

jobs/stages
au pair

WORLD TOUR
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02 534 53 36

contact@wep.be 
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MEER DAN 60.000 DEELNEMERS SINDS ONZE OPRICHTING

20 TALEN | 62 landen

STAGES, JOBS EN PROJECTEN 
VOOR VRIJWILLIGERS WERK

TALENSCHOLEN ALS PARTNER

MEER DAN 150
MEER DAN  200

ONVERGETELIJKE ERVARINGEN  
VOOR IEDEREEN, VOOR ALLE LEEFTIJDEN EN VOOR ELK BUDGET!

Learn
and discover

the world !

Alle getuigenissen in deze brochure zijn authentiek en geschreven door WEP-deelnemers. 
Foto’s en getuigenissen in deze brochure zijn niet bindend. Onder voorbehoud van drukfouten. 
Vergunning: A1912. Brochure en français sur demande. 
Verantwoordelijke uitgever: WEP • Jetselaan 26 • B-1081 Brussel.

GELDIGHEID VAN DE BROCHURE: de inhoud van deze brochure (met uitzondering van de tarieven) 
is geldig van 01/01/2017 tot 31/12/2017, voor de geldigheid van de tarieven, zie rubriek “tarieven” 
in de Algemene Voorwaarden op p.124-125.

Lid van:

BIJNA 

ERVARING 
30 JAAR
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A t l a n t i c

O c e a n

EDUCATIEVE PROGRAMMA’S VOOR IEDEREEN, 
OP MEER DAN 60 BESTEMMINGEN WERELDWIJD

www.wep.be
Ontdek alle programma’s op

TAALREIZEN

Taallessen

Taallessen + activiteiten

Verblijf en privé-taallessen bij 
de leraar

Verblijf in een gezin

VRIJWILLIGERSWERK

Sociale projecten

Bouwprojecten

Bescherming van het 
onderwatermilieu

Bescherming van dieren

Natuurprojecten

Boerderijprogramma’s

Begeleide WEP-groep

Nicaragua

Bolivië

GUYANA

Argentinië

Brazilië

CHILI

Marokko

Guatemala

Je bent hier!

Ecuador

CANADA

Verenigde 
Staten

Mexico

Peru

Martinique

Senegal

Benin
GhanaCosta rica

Jobs / Stages / Au Pair

Bedrijfsstages

Medische stage

Language Buddy

Au Pair/Help & Study

Jobs & Travel
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Australië
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Rusland

Laos
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Cyprus
Japan

Zambia

Egypte

Verenigde 
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Thailand
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Hongarije
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Finland
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IndIA
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NOG MEER KEUZE!
Deze brochure biedt een selectie van onze 
populairste programma’s en bestemmingen. Ga 
naar www.wep.be voor al onze mogelijkheden!

Scan de QR-codes op de 
volgende pagina’s met je 
smartphone en ontdek zo 
al onze video’s!
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JOUW TAALREIS 
IN HET KORT!

De bouwstenen van je verblijf
DE FORMULES
WEP stelt verschillende formules van taallessen voor om aan al je verwachtingen te voldoen.

Taallessen
Bij deze algemene lespakketten komen alle vaar-
digheden en competenties van de taal aan bod: 
schrijven, spreken, luisteren, lezen, grammatica 
en woordenschat. Het aantal lessen kan variëren 
van 15 tot 35 lessen per week, afhankelijk van 
de opties en de scholen. Om de scholen goed 
te vergelijken baseer je je best op het aantal 
lessen per week en de reële duur van een 
les (45, 50, 55 of 60 minuten). Deze informatie 
komt terug in de beschrijving van elke school. 
Naargelang de school worden lessen van 
verschillende niveaus aangeboden, van beginner 
tot gevorderde. Sommige scholen aanvaarden 
volledige beginners het hele jaar door, andere 
laten beginners starten op specifieke vertrekdata 
(meer details in de beschrijving van elke school).

Goed om weten
Geniet van interessante tarieven voor taallessen 
van lange duur (16 weken of meer)!

Verblijf in een gezin
Dit is het ultieme inleefprogramma van WEP en 
mag niet verward worden met de optie “gastgezin” 
als logement bij taallessen. In de formule “Verblijf 
in een gezin” zijn geen taallessen voorzien. Je 
leert de taal al doende door in een gastgezin te 
verblijven waar je alle aspecten van het dagelijks 
leven mee deelt. Je bent letterlijk ondergedompeld 
in de cultuur en de taal van het land (meer informatie 
vanaf p.7).

Taallessen + activiteiten
Het gaat om programma’s die al dan niet begeleid 
zijn en die taallessen (of animaties) met activiteiten 
en uitstappen combineren. Er bestaan formules 
met logement in een residentie of bij een gastgezin. 
Ben je op zoek naar taallessen + activiteiten met 
specifieke begeleiding voor kinderen en 
jongeren? Kijk dan naar de formules waarbij er 
steeds iemand van het team aanwezig is (zowel 
tijdens maaltijden, activiteiten, lessen, 
’s avonds na het eten en zelfs ’s nachts 
in de residentie). Deze herken je aan 
het symbool:

Taallessen/Vakgebieden
Hier krijg je gewoonlijk een combinatie van 
algemene taallessen en lessen specifiek taalgebruik 
in een bepaald vakgebied (zakenwereld, recht, 
financiën, engineering, petrochemie, media, human 
resources, mode, toerisme ...). Om deze taallessen 
te kunnen volgen is een intermediair of een 
gevorderd intermediair taalniveau vereist. 

Taallessen als voorbereiding op 
officiële examens
Als je van plan bent om een officieel taalexamen 
af te leggen (FCE, CAE, TOEFL, TOEIC, IELTS 
voor Engels, TestDaf voor Duits en DELE voor 
Spaans ...), kan je je best zo goed mogelijk 
voorbereiden. Een groot aantal van onze scholen 
biedt een speciaal lessenpakket aan ter voorbe-
reiding van deze taalexamens en om zo hoog 
mogelijk te scoren. Deze examens kunnen zeker 

van pas komen in een professionele context. 
Je hebt een minimumniveau nodig om toegelaten 
te worden tot de voorbereidende lessen. Het 
lessenpakket start op vastgelegde data (slechts 
3 tot 5 keer per jaar), aangezien rekening wordt 
gehouden met de data waarop de officiële taal-
examens worden afgenomen.

Privé-taallessen
Je verblijft bij je leraar en krijgt privéles. 
Je vooruitgang is opmerkelijk en snel, want het 
niveau is aangepast aan jou en je bent alleen 
met je leraar, die tevens ook je gastheer of 
-vrouw is. Dit programma biedt bovendien de 
mogelijkheid om aan specifieke vereisten te 
voldoen op professioneel vlak (bijvoorbeeld een 
kandidaat-piloot die meer woordenschat uit 
de luchtvaart wil leren). Op 1 week tijd maak je 
evenveel vooruitgang als in groep op 3 tot 4 
weken tijd (meer informatie op p.65).

HOE VIND JE JE DROOMFORMULE?
  In de brochure vind je onze selectie van de beste scholen, de populairste 

cursussen en een snel overzicht van ons aanbod en prijzen.

  Op www.wep.be vind je dan weer het VOLLEDIGE aanbod van WEP! Selecteer 
“Op taalreis vertrekken” in de zoekbalk op de homepage en ontdek ongeveer 
250 scholen in meer dan 150 steden, 35 landen en 15 talen. Met de verfijnde zoekcriteria 
en onze vergelijkingstool vind je gemakkelijk het verblijf van je dromen!

  Hulp nodig bij het maken van je keuze? Ontmoet een van onze gespecialiseerde 
Advisors tijdens een infosessie op ons kantoor of bij jou in de buurt. Alle data en 
locaties vind je op www.wep.be in de rubriek “Infosessies”.

Bekijk 
de video 
voor 
meer info

4 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

MEER INFO OVER ONZE PROGRAMMA’S 
EN OPTIES OP WWW.WEP.BE
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HET LOGEMENT
In een gastgezin
In een gastgezin verblijven is een van de goed-
koopste verblijfsopties. Bovendien leer je zo het 
best de plaatselijke gebruiken en de lokale manier 
van leven kennen. Ondanks het feit dat je bij 
mensen inwoont, biedt deze formule redelijk veel 
vrijheid voor jongvolwassenen en volwassenen.

Afhankelijk van de school en bestemming wordt het 
logement bij een gastgezin aangeboden in een 
een- of tweepersoonskamer of een gedeelde kamer 
met 1, 2 of 3 maaltijden per dag of zonder maaltijden 
(zie beschrijving van elke school). Als je een specifiek 
verzoek hebt (rookvrije omgeving, verplicht dieet, 
jongeren in huis ...), dan is het belangrijk om dit 
schriftelijk te melden bij je inschrijving. Deze 
verzoeken worden meestal gerespecteerd, maar 
het is onmogelijk om ze 100 % te garanderen 
(zeker tijdens het hoogseizoen).

Gedeeld appartement (*) of residentie
Op bepaalde bestemmingen is het mogelijk om in 
een gedeeld appartement (zonder maaltijden) of een 
residentie (met of zonder maaltijden) te verblijven. Deze 
formules bieden de deelnemers volledige autonomie.

Residentie met begeleiding
Voor de programma’s lessen + activiteiten/bezoeken 
met begeleiding (voor kinderen en jongeren) is 
het verblijf inbegrepen op hetzelfde terrein als waar 
de lessen worden gegeven. Zo is er een optimaal 
toezicht. Vaak zijn het slaapzalen of gedeelde 
kamers in het schoolcomplex of in een hotel.

Hotel
Op aanvraag kunnen onze lokale partners zorgen 
voor een verblijf in een hotel voor mensen die 
totale onafhankelijkheid en een maximum aan 
comfort wensen.

Geen logement of slechts 
gedeeltelijk
Heb je al contacten in het land van je bestemming? 
Geen probleem, met WEP kan je je enkel voor 
de lessen inschrijven of slechts voor enkele weken 
logement boeken en er daarna zelf voor zorgen.

(*) Een verblijf in een gedeeld appartement betekent niet 
noodzakelijk dat je het appartement deelt met andere jongeren 
of met andere studenten van je talenschool. Het kan ook zijn 
dat het een eigenaar of huurder is die een stuk van zijn 
appartement onderverhuurt.

DE ACTIVITEITEN/VRIJE TIJD
Algemene lespakketten
Voor een taalverblijf met enkel “Taallessen” bieden 
alle scholen optioneel activiteiten aan. Deze zijn 
gratis of worden tegen interessante prijzen voor-
gesteld en zijn van korte duur tijdens de week 
(een avondje uit, een filmavond, een barbecue, 
een voetbalmatch in het park, een concert ...). In 
het weekend zijn er uitstappen van 1 of 2 dagen 
voorzien en wordt er optimaal gebruik gemaakt 
van de mogelijkheden in de omgeving (dag aan 
het strand, surfen, duiken, skiën, bezoek aan 
natuur- of themaparken, musea ...). Een superleuke 
manier om onvergetelijke momenten te beleven 
samen met de andere studenten.

Het gedetailleerde programma wordt meegedeeld 
bij aankomst of uitgehangen in de school. Je vindt 
enkele voorbeelden van gebruikelijke activiteiten 
bij de beschrijving van elke school (deze kunnen 
variëren).

Formule “Taallessen + activiteiten”
Als je kiest voor een programma “Taallessen + 
activiteiten”, neem je deel aan het georganiseerd 
activiteitenprogramma waarvoor jij bent ingeschreven 
(activiteiten/bezoeken, sport, muziek ...). Als je 
taallessen worden georganiseerd door een talen-
school, heb je bovendien ook de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de optionele activiteiten die 
buiten de lessen of het voorziene activiteitenpakket 
worden aangeboden (zie beschrijving hierboven).

WELK NIVEAU / WELKE VOORUITGANG
De tabel hieronder geeft de vooruitgang weer die je kan verwezenlijken als je kiest voor een 
programma met algemene taallessen. Dit is een gemiddelde en varieert natuurlijk in functie 
van het aantal lessen en het persoonlijk engagement.

EUROPEES REFERENTIEKADER VOOR TALEN

Niveau volledige beheersing

gevorderd tot 
vergevorderd niveau

gevorderd intermediair 
tot gevorderd niveau

gevorderd 
intermediair niveau

intermediair 
niveau

laag intermediair 
niveau

gevorderd elementair 
niveau
elementair niveau/ 
basiskennis

beginner

0 4 8 12 16 20 24 28 32 weken

Op de homepage van onze site www.wep.be kan je gratis een online 
taaltest (*) afleggen om te weten welk niveau je hebt. 

(*) Test beschikbaar voor de volgende talen: Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans en Nederlands.
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De beste selectie 
Wereldwijd zijn er wel duizenden talenscholen. 
Op onze website hebben wij een selectie gemaakt 
van 250 scholen die volgens ons bij de beste 
horen. In deze brochure stellen wij je onze “top 
50” voor!

Hoe maakt WEP die keuze?
•  Op basis van de feedback van onze vorige 

deel nemers. Wij vragen hen om hun verblijf te 
beoordelen, zodat wij de talenscholen permanent 
kunnen evalueren.

•  De school moet aandacht hebben voor comfort, 
veiligheid, moderne pedagogische infrastructuur 
en omkadering. Het moet een stimulerende 
leeromgeving zijn.

•  Docenten moeten gekwalificeerd zijn om een 
vreemde taal te onderwijzen.

•  De manier van lesgeven moet aangepast zijn 
aan studenten die van overal ter wereld komen.

•  De scholen moeten goed gelegen zijn, liefst in 
de nabijheid van culturele en commerciële centra 
en op plaatsen waar veel ontspanningsmogelijk-
heden zijn.

•  Het logement moet kwalitatief zijn en gemakkelijk 
te bereiken met het openbaar vervoer.

•  De plaatselijke verantwoordelijken moeten snel 
kunnen reageren in geval van problemen.

•  Op basis van het advies van de WEP-medewerkers 
in de verschillende kantoren die dagelijks contact 
hebben met de scholen. Zij zijn het best geplaatst 
om, samen met de deelnemers, de kwaliteit 
van een school te bepalen.

•  De erkenning van verschillende controle-instanties 
en kwaliteitslabels: 

Onze onafhankelijkheid, 
een garantie voor kwaliteit
Veel agentschappen vertegenwoordigen één 
bepaalde groep of keten van scholen en zijn dus 
niet objectief. WEP daarentegen is totaal onaf-
hankelijk en is niet verbonden aan de scholen 
waarmee wordt samengewerkt. Wij zijn dus vrij 
om te kiezen met wie wij willen werken en maken 
onze selectie op basis van de regelmatige evaluaties 
van onze vorige deelnemers. Een bewuste keuze 
zodat jij met een gerust gemoed kan vertrekken.

Geen onaangename verrassingen, 
de prijs is gegarandeerd!
De tarieven in deze brochure zijn indicatief. De 
meest recente en geldige tarieven staan gepubli-
ceerd op onze website www.wep.be. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de juiste wisselkoersen 
en eventuele lopende promoties of speciale acties. 
Zo geniet je altijd van een correcte prijs die, zodra 
je inschrijving is bevestigd, niet meer verandert!

Het laagste tarief in alle 
transparantie 
De tarieven die we publiceren zijn de officiële 
tarieven van de scholen. Wij geven de naam van 
elke school zodat je zelf kan vergelijken. Heel 
vaak bieden we je nog extra kortingen aan. 

Ter beschikking voor vragen, 
raad en informatie
Ons team staat klaar om naar je te luisteren, je 
vragen te beantwoorden, te helpen met je keuze 
en jouw favoriete bestemming te reserveren. Wil je 
een gesprek bij ons op kantoor of een ontmoeting 
tijdens één van onze infosessies bij jou in de buurt? 
Surf naar www.wep.be voor extra informatie en 
voor alle data en locaties. Wij geven je met plezier 
het juiste en persoonlijke advies. Jouw taalreis 
tot een succes maken, dat is ons doel.

Een kantoor in België voor jouw 
veiligheid
Een erkend agent in eigen land is niet vanzelf-
sprekend maar wel van onschatbare waarde. 
WEP biedt je die zekerheid! Tegenwoordig is het 
gemakkelijk om via het internet verleid te worden 
door aantrekkelijke aanbiedingen. Maar hoe zit het 
met de echtheid van dat aanbod? Wordt je dossier 
opgevolgd? Wat in geval van moeilijkheden? 
Is er professionele begeleiding? Hoe zit het met 
je veiligheid en verantwoordelijkheid? WEP staat 
garant voor een vertrek zonder zorgen met de juiste 
omkadering. Zou je dat laten voor enkele euro’s?

Reputatie, ervaring en 
uitzonderlijke tevredenheidsgraad
Met kantoren in België, Frankrijk en Italië is 
WEP een grote speler op de Europese markt 
van educatieve en culturele taalreizen in het 
buitenland. Onze ervaring van bijna 30 jaar jaar, 
ons profes sio nalisme, onze beschikbaarheid 
en flexibiliteit worden erg geapprecieerd. 
Het verbaast dan ook niet dat de meeste 
deelnemers komen aankloppen op aanraden 
van vorige deelnemers!

Steeds meer kortingen en voordelen
Geniet van een korting op je programma:
• Als je al eerder met WEP bent vertrokken
•  Als je broer of zus heeft deelgenomen of 

deelneemt aan een programma met WEP 
•  Als je familie een uitwisselingsstudent opvangt

Geniet bovendien ook van enkele exclusieve 
voordelen:
•  250 € korting (bij een verblijf van minimum 

18 weken taallessen)
•  1 maand online taallessen (bij een verblijf van 

minimum 12 weken taallessen). 

Ga naar www.wep.be, naar de rubriek “WEP 
Beurzen/Acties/Kortingen” voor alle details en 
voorwaarden.

WAAROM WEP?
89,1 %

IS TEVREDEN
OVER ONZE TAALREIZEN

6 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

MEER INFO OVER ONZE PROGRAMMA’S 
EN OPTIES OP WWW.WEP.BE
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VERBLIJF IN 
EEN GEZIN

ALLE INFORMATIE
Kies “In een gezin verblijven” in de zoekbalk 
en ontdek:
• alle bestemmingen
• alle opties
•  beoordelingen en getuigenissen van onze 

deelnemers.

Een verblijf in een gezin is een originele en 
authentieke manier om een nieuwe taal te leren 
of je kennis van een taal te verbeteren. Je leeft 
samen met een gastgezin, deelt het dagelijks 
leven en maakt van dichtbij kennis met de cultuur 
van het land dat je hebt gekozen. Beleef een unieke 
ervaring met het enige echte “taal- en cultuurbad”! 

FRANKRIJK/IERLAND
p.8 Frankrijk / Ierland - Verblijf in een gezin

VERENIGDE STATEN
p.9 Verenigde Staten - Verblijf in een gezin

p.10 Verenigde Staten - Zomerkamp

ONZE SELECTIE IN DE BROCHURE:

ALLE BESTEMMINGEN 
IN EEN OOGOPSLAG:

 in de brochure   op www.wep.be

  Verenigde Staten

  Ierland 

Italië 

  Frankrijk 

 België (Franstalig) 
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Tarieven
INBEGREPEN: selectie van en plaatsing bij een gastgezin • transfer luchthaven/verblijfplaats/
luchthaven voor het programma in Ierland • logement en maaltijden zoals beschreven • activiteiten 
zoals beschreven (indien je kiest voor de optie cultuur) • plaatselijke bijstand • administratieve 
kosten • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer voor het programma in Frankrijk (verplicht indien 
jonger dan 17 jaar) • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • maaltijden die buiten 
het gezin genuttigd worden • persoonlijke uitgaven • reisverzekering en/of annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar) • eventueel supplement hoogseizoen.

Stad Frankrijk / België 
(Franstalig)

Frankrijk 
(optie cultuur)

Ierland

Lessen/week N/A N/A N/A
Logement gastgezin gastgezin gastgezin
Maaltijden/dag 3 3 3
1 week 648 € 822 € 707 €
9 dagen (Paasvakantie) / / 732 €
2 weken 1.018 € 1.315 € 1.105 €
3 weken 1.387 € 1.809 € 1.529 €
4 weken 1.757 € 2.302 € 2.952 €

LEEFTIJD Frankrijk: min. 14 jaar
Ierland: min. 13 jaar en max. 17 jaar

DUUR Frankrijk: 1 tot 4 weken
Ierland: 1 tot 4 weken

PERIODE Frankrijk: heel het jaar
Ierland: zomer- en paasvakantie

NIVEAU basiskennis Frans / Engels

Het programma
Dit is de perfecte kans om je talenkennis te verbeteren en ondergedompeld 
te worden in de lokale cultuur. Deelnemers verblijven de hele tijd bij een 
gastgezin dat hen als volwaardig familielid zal beschouwen. Het doel van dit 
programma is om de taal niet via lessen, maar al spelenderwijs en al doende 
te leren door het dagelijks leven te delen met een gastgezin. Beleef het leven 
in Frankrijk of in Ierland zoals het is!

Logement en maaltijden
Je logeert bij een gastgezin, in een eenpersoonskamer met volpension (3 
maaltijden per dag). Het is een unieke gelegenheid om de manier van leven 
en cultuur van dichtbij te ontdekken. Het programma is beschikbaar in het 
hele land, je wordt dus geplaatst in functie van de beschikbaarheid van de 
gastgezinnen.

Aankomst en plaatselijke begeleiding
Voor het programma in Frankrijk kom je aan op zaterdag of zondag in overleg 
met het gastgezin. De transfer is niet inbegrepen, maar kan georganiseerd 
worden. Deze is verplicht voor deelnemers jonger dan 17 jaar.

Activiteiten
Er zijn geen specifieke activiteiten voorzien in het programma aangezien je 
bij een gastgezin verblijft. Je leeft dus letterlijk met je gezin mee en wat je 
uiteindelijk gaat doen, hangt af van hoe je gastgezin leeft (je gaat mee 
winkelen, op vriendenbezoek, op uitstap met de familie ...).

Aankomst en plaatselijke begeleiding
Voor het programma in Ierland kom je aan op woensdag (of op zaterdag als 
je tijdens de paasvakantie vertrekt). Je wordt verwelkomd op de luchthaven 
en naar je gastgezin gebracht. Tijdens je verblijf kan je altijd beroep doen op 
onze lokale partner.

Activiteiten
Als je in een gezin in Ierland verblijft, worden er geen activiteiten georga-
niseerd. Je moet je dagen zelf kunnen invullen in functie van de bezigheden 
van je gastgezin. Zoals in elke familie zal er niet altijd iemand beschikbaar 
zijn om je gezelschap te houden. Het is dus alsof je er echt woont! 

VERBLIJF IN EEN GEZIN Frankrijk / Ierland

OPTIE CULTUUR (Frankrijk)

In dit programma is er anderhalve dag excursie per week 
voorzien. De excursies worden lokaal georganiseerd, zo pik je 
nog iets extra mee van de omgeving. Het soort activiteiten hangt 
af van de regio en de periode van het jaar.

OPTIE BELGIË/WALLONIË
Ontdek de gelijkenissen en verschillen met je landgenoten aan 
de andere kant van de taalgrens en ga op reis in eigen land!

PROGRAMMA PAASVAKANTIE
Tijdens de paasvakantie bieden wij een verblijf in een Iers gezin 
voor een duur van 9 dagen. Dat programma gaat door van 
8 tot 16 april 2017 en van 15 tot 23 april 2017.

FRANKRIJK IERLAND

IN EEN GEZIN VERBLIJVEN

8 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

MEER INFO OVER ONZE PROGRAMMA’S 
EN OPTIES OP WWW.WEP.BE
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WEP biedt nog andere verblijven in een gezin aan in Boston, 
Los Angeles en Santa Barbara. > Meer info op www.wep.be.

Tarieven
INBEGREPEN: transfer luchthaven/verblijfplaats/luchthaven • selectie van en plaatsing bij een 
gastgezin • logement en maaltijden in het gastgezin • verplichte reisverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • plaatselijke begeleiding • administratieve kosten • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • paspoort- en visumkosten (indien van 
toepassing) • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

(*) De optie “Cocooning” is beschikbaar voor deelnemers tussen 15-18 jaar.

Stad Alle regio’s Streek van Boston Streek van Californië
Lessen/week N/A N/A N/A
Logement gastgezin gastgezin gastgezin
Maaltijden/dag 3 3 3
2 weken 1.177 € 1.487 € 1.487 €
3 weken 1.396 € 1.860 € 1.860 €
4 weken 1.619 € 2.238 € 2.238 €
5 weken 1.892 € 2.666 € 2.666 €
6 weken 2.125 € 3.005 € 3.005 €
7 weken 2.348 € 3.238 € 3.238 €
8 weken 2.567 € 3.467 € 3.467 €

LEEFTIJD min. 15 jaar

DUUR 2 tot 8 weken

PERIODE heel het jaar 

NIVEAU basiskennis Engels

Het programma
Dit is de perfecte kans om je Engels te verbeteren en kennis te maken met de 
lokale cultuur. Deelnemers logeren bij een Amerikaans gastgezin dat hen als 
volwaardig familielid beschouwt. Het doel van dit programma is om al doende 
Engels te leren, niet om taallessen te volgen.

Het programma is beschikbaar in verschillende regio’s. Je mag 3 voorkeurregio’s 
opgeven maar we kunnen geen garantie bieden dat je effectief daar geplaatst 
wordt. Enige flexibiliteit is dus vereist.

Atlantic Coast: Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, 
New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, 
Virginia of Washington D.C.
Midwest: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, West 
Virginia, Wisconsin, Nebraska, Kansas
West: Colorado, Arizona, Idaho, Montana, New Mexico, Nevada, South 
Dakota, North Dakota, Utah, Wyoming, Washington, Oregon
South: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, 
North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Oklahoma, West Virginia 
Hawaiian Islands & Alaska

Logement en maaltijden
Het is veel meer dan gewoon een verblijfplaats! Je woont bij een vrijwillig 
Amerikaans gezin (behalve in Californië en New England; daar krijgen ze een 
vergoeding), dat je als een van hen beschouwt. Een unieke gelegenheid om 
van heel dichtbij kennis te maken met de Amerikaanse cultuur. Je eet en leeft 
samen met je huisgenoten. Mogelijk word je in 2 gezinnen geplaatst. Zo leer 
je echt alle facetten van de Amerikaanse manier van leven kennen!

Aankomst en plaatselijke begeleiding
Er zijn geen specifieke aankomstdata, aangezien deze afhangen van de 
beschikbaarheid van het gastgezin. Bij aankomst word je opgewacht op de 
luchthaven en naar je gastgezin gebracht. Tijdens je verblijf kan je ook altijd 
een beroep doen op onze lokale partner.

Activiteiten/bezoeken
In dit programma worden geen georganiseerde activiteiten voorzien. Je moet 
je dagen zelf kunnen invullen in functie van de bezigheden van je gastgezin. 
Zoals in elke familie zal er niet altijd iemand beschikbaar zijn om je gezelschap 
te houden.

IN EEN GEZIN VERBLIJVEN

VERBLIJF IN EEN GEZIN Verenigde Staten

OPTIE “CALIFORNIË” OF “NEW ENGLAND”
De gastgezinnen in Californië en New England krijgen een vergoeding. 
Als je voor 1 van deze opties kiest, wordt een supplement aangerekend.

OPTIE “COCOONING” (*)
Wil je de garantie dat er een adolescent aanwezig is in het gastgezin? 
Schrijf je dan minstens 3 maanden op voorhand in en kies de 
optie “Cocooning” bij je online reservatie (prijs wordt bevestigd bij 
de inschrijving).

DRAAG JE STEENTJE BIJ AAN 
DE LOKALE GEMEENSCHAP!

Bij je inschrijving kan je aangeven dat je een deel van je tijd wil besteden 
aan vrijwilligerswerk binnen de lokale gemeenschap (voedselbank, 
dierenasiel, wijkcomité ...). De mogelijkheden variëren volgens streek, 
data en beschikbaarheid. Wij houden rekening met je aanvraag 
zonder extra kosten, maar kunnen deze optie niet garanderen. 

Wil je graag meer informatie? Ga dan naar www.wep.be.

9

WE1602_BENL05a Brochure JSECL 3-66.indd   9 26/12/16   21:11



LEEFTIJD min. 14 jaar (*) max. 18 jaar

DUUR 3 weken

PERIODE zomervakantie

NIVEAU goede noties Engels hebben

STEDEN Boston (Regio) • New York (Regio) • Los 
Angeles (Regio) • San Francisco (Regio) • 
Santa Barbara (Regio)

Het programma
Logeer 3 weken lang bij een Amerikaans gastgezin en deel verschillende 
aspecten van het dagelijks leven. Daarnaast staan er culturele activiteiten, 
boeiende excursies, taalgerichte animaties en ontspanning op het menu van 
dit rijkgevulde groepsprogramma in Amerika! Met deze formule maak je kennis 
met het typisch Amerikaanse leven en krijg je de kans om de belangrijke 
toeristische trekpleisters aan de West- of Oostkust (naar keuze) te ontdekken.
BELANGRIJK: Dit programma verschilt van onze andere taalreizen. Het is een verblijf in een 
vrijwillig gastgezin. De gezinnen vangen de jongere 3 weken op in hun huis, zonder financiële 
vergoeding. Het is heel moeilijk om de gastgezinnen te vinden, daarom worden de plaatsingen 
vaak pas enkele dagen voor het vertrek meegedeeld. Deelnemers van dit programma moeten 
dus flexibel, geduldig en ruimdenkend zijn en tonen dat ze echt zin hebben om het dagelijks leven 
te delen met een gastgezin.

De lessen
Dit verblijf bevat geen intensieve lessen Engels maar wel animaties om 
vertrouwd te raken met de Amerikaanse cultuur, de plaatselijke levenswijze, 
de taal en de geschiedenis van het land. De plaatselijke coördinatoren vullen 
de animaties goed in en houden ze gevarieerd en leuk.

Logement en maaltijden
Het is veel meer dan louter een verblijfplaats! Je wordt vrijwillig opgevangen 
door een Amerikaans gezin dat je beschouwt als één van hen. Het is een 
unieke gelegenheid om the American way of life te beleven van binnenuit, 
omdat je echt met je gastgezin meeleeft. De plaatselijke coördinator heeft alle 
gastgezinnen op voorhand bezocht.

Aankomst en plaatselijke begeleiding
De deelnemers worden aan de luchthaven van bestemming opgewacht. 
Je wordt opgevolgd door een plaatselijke coördinator gedurende het hele 
verblijf. Hij is er om je te begeleiden bij moeilijkheden, om je raad te geven, 
maar ook om de activiteiten en animaties te coördineren.

Data
• Regio Boston: van 08/07 tot 29/07 
•  Regio New York: van 06/07 tot 26/07 
• Regio Los Angeles: van 07/07 tot 27/07 
• Regio San Francisco: van 06/07 tot 26/07 
• Regio Santa Barbara: van 08/07 tot 29/07 

(*)  Opmerking: voor de regio van Boston, Santa Barbara en Los Angeles bedraagt de 
minimumleeftijd 15 jaar

Activiteiten
Geen tijd om je te vervelen! De voorbeeldplanning hieronder geeft je een idee 
van de manier waarop dit vakantieprogramma verloopt. De activiteiten en de 
excursies variëren uiteraard in functie van de gekozen bestemming (excursies 
naar Los Angeles, Santa Barbara, Boston, Canobe Lake Park, Six Flags Theme 
Park, Harvard ...).

Voorbeeldplanning - regio Santa Barbara 
(Opgelet, deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen):

Day 1 Arrival day • Airport transfer & meeting with host families 
Day 2  Orientation & Welcome 
Day 3  English Class • Historic Santa Barbara Red Tile Walking Tour
Day 4   Los Angeles Trip: Malibu, Venice Beach, Beverly Hills, Santa 

Monica, Hollywood  
Day 5  English Class • West Beach 
Day 6  English Class • Outlet shopping 
Day 7  Trip: Venice Beach 
Day 8  Day with host family or optional 3-day trip to Las Vegas 
Day 9  Day with host family or optional 3-day trip to Las Vegas
Day 10  English Class • Santa Barbara Old Mission 
Day 11  English Class • Six Flags Magic Mountains Amusement Park
Day 12  English Class • Santa Barbara Zoo
Day 13  Los Angeles Trip: Getty Center, LA Farmers Market, Grove Center 
Day 14  English Class • Stearns Wharf Afternoon 
Day 15  Day with host family or optional 3-day trip to San Francisco 
Day 16  Day with host family or optional 3-day trip to San Francisco 
Day 17  English Class • Santa Barbara Harbor and Shoreline Park 
Day 18   Los Angeles Trip: Baseball Game - Los Angeles Dodgers
Day 19 English Class • Lizard's Mouth Tour
Day 20   Trip: Santa Inez Valley Tour (Cold Springs Tavern, Los Olivos, 

Solvang Danish Village, Mission Santa Inez)
Day 21  Final English Class : review of the material • Farewell Party
Day 22  Departure day 

Tarieven
INBEGREPEN: vliegtuigticket H/T (niet begeleid) • transfer luchthaven/verblijfplaats bij aankomst 
en terugkeer • zoeken van en plaatsing in een vrijwillig gastgezin • logement en maaltijden in het 
gastgezin • animaties rond de Amerikaanse cultuur • plaatselijke activiteiten en excursies • 
reisverzekering • plaatselijke begeleiding • informatiehandleiding voor vertrek • administratieve 
kosten • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: zakgeld • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • maaltijden tijdens 
de excursies en die buiten het gezin genuttigd worden • optionele excursies die extra worden 
aangeboden • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

Stad Boston Los Angeles New York San Francisco Santa Barbara
Lessen/week N/A N/A N/A N/A N/A
Logement gastgezin gastgezin gastgezin gastgezin gastgezin
Maaltijden/dag 3 3 3 3 3
3 weken 3.968 € 3.974 € 3.723 € 3.682 € 4.405 €

ZOMERKAMP

Santa Barbara

Los Angeles

San Francisco
Boston

New York

IN EEN GEZIN VERBLIJVEN

Verenigde Staten

GOED OM WETEN!
• Het is verboden te roken in dit programma

• Inbegrepen in het programma in de regio New York: 
-  Een minitrip naar Washington D.C. (2 overnachtingen met ontbijt 

en 2 avondmaaltijden) met bezoek aan Baltimore en Philadelphia
- Een show op Broadway

• Inbegrepen in het programma in de regio Los Angeles: 
- Een uitstap naar Disneyland
- Een bezoek aan Universal Studios

VLIEGTICKET en REISVERZEKERING inbegrepen!

10 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

MEER INFO OVER ONZE PROGRAMMA’S 
EN OPTIES OP WWW.WEP.BE
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TAALLESSEN ENGELS 
IN IERLAND

ALLE INFORMATIE
Kies “Op taalreis vertrekken” in de zoekbalk en 
ontdek:
• alle bestemmingen
• alle opties
• alle mogelijkheden voor de duur en data
• praktische info
•  beoordelingen en getuigenissen van onze 

deelnemers
• onze vergelijkingstool
• onze online offerte- en reservatiemodule
• onze tarieven, gegarandeerd de laagste prijs!

TAALLESSEN + 
ACTIVITEITEN/BEZOEKEN
p.12 Dublin - International House (Sutton Park)

p.12 Cork - Apollo Cork - UCC

p.12 Galway - Atlantic Galway - GMIT

TAALLESSEN ENGELS
p.13 Cork - ACET Cork

p.13 Dublin - Oscars Dublin

p.14 Bray - ATC

p.14 Galway - Atlantic Galway

ONZE SELECTIE IN DE BROCHURE:

ALLE BESTEMMINGEN 
IN EEN OOGOPSLAG:

 in de brochure   op www.wep.be

Dublin  

Bray  

  Galway

  Cork

11
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • transfer luchthaven/
verblijfplaats/luchthaven (aankomst en vertrek op zondag tussen 8u-22u) • 
inschrijvingskosten • administratieve kosten • diverse taksen • logement en 
maaltijden zoals beschreven • didactisch materiaal • dagelijkse privé-
shuttledienst tussen de school en het logement (Sutton Park) • certificaat van 
deelname • plaatselijke begeleiding • activiteitenprogramma en uitstappen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • zakgeld • paspoort- en visumkosten (indien 
van toepassing) • facultatieve activiteiten aangeboden als supplement • 
reisverzekering en/of annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

Stad Dublin Cork Cork Galway Galway
Lessen/week 15 15 15 24 24
Logement gastgezin gastgezin residentie gastgezin residentie
Maaltijden/dag 3 3 3 3 3
1 week - 825 € 920 € - -
2 weken 1.549 € 1.490 € 1.680 € 1.644 € 1.827 €
3 weken 2.208 € 2.155 € 2.440 € 2.383 € 2.666 €
4 weken 2.695 € 2.820 € 3.200 € 3.128 € 3.504 €
5 weken 3.319 € 3.485 € 3.960 € - -
6 weken 3.943 € 4.150 € 4.720 € - -

LEEFTIJD min. 12 jaar max. 17 jaar

DUUR 2 tot 6 weken

PERIODE zomervakantie

NIVEAU basiskennis Engels

STEDEN Dublin • Cork • Galway

Het programma
Een buitengewone kans om je vakantie op een slimme manier door te brengen 
en de tijd van je leven te beleven! Je volgt lessen Engels in de streek van Dublin 
en geniet van een programma vol activiteiten, sport en uitstappen. Ook al 
worden de lessen in een ontspannen en informele sfeer gegeven, het zijn wel 
echte lessen die je ernstig moet nemen.

Logement en maaltijden
Afhankelijk van de gekozen school heb je de keuze tussen logement bij een 
gastgezin (in een tweepersoonskamer) of in een residentie (in een een- of 
tweepersoonskamer). Je mag rekenen op volpension (3 maaltijden per dag). 

Aankomst en plaatselijke begeleiding
Je komt aan op zondag en de cursus start de dag nadien op maandag. Er is 
permanente begeleiding door het schoolteam voorzien voor de volledige duur 
van je verblijf.

Activiteiten 
Er is een volledig en gevarieerd programma met activiteiten en excursies 
voorzien. Ideaal om je Engels te oefenen in een leuke context!

Op taalreis vertrekken

IerlandEngels + ACTIVITEITEN/BEZOEKEN

Cork
Dublin

Galway

De Sutton Park High School ligt op 12 km van 
het centrum van Dublin op het schiereiland 
Howth. Het is één van de meest prestigieuze 
middelbare scholen van Ierland. Sutton Park is 
een prachtige verblijfplaats die in het noorden 
begrensd wordt door een strand en in het zuiden 
door de steile rotsachtige kust.

• leeftijd: 12 tot 16 jaar
•  lessen: 15  lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 60 minuten)
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen 
• vertrekdata: van 25/06 tot 30/07
• duur: 2 tot 6 weken 
•  logement: in een gastgezin, in een gedeelde 

kamer met volpension (3 maaltijden per dag).

De talenschool Apollo Cork ligt op 10 minuten 
wandelen van het centrum, op de groene 
campus van University College. Deze werd 
opgericht in 1845 en historische gebouwen gaan 
er hand in hand met moderne infrastructuur. 
Je hebt er een overdekt zwembad, een voetbal-, 
tennis- en hockeyveld, een dansstudio, klimmuur … 

• leeftijd: 14 tot 17 jaar
•  lessen: 15 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 60 minuten) + 5 extra lessen Engels 
(optioneel, zonder bijkomende kosten) 

• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen 
• vertrekdata: van 25/06 tot 30/07 
• duur: 1 tot 6 weken 
•  logement: in een gastgezin, in een 

tweepersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag) of in een residentie, 
in een eenpersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag).

Je talenschool is ondergebracht in de lokalen 
van een authentieke Ierse universiteitscampus. 
Op 10 minuten sta je in het centrum van de 
stad met alle bezienswaardigheden. Geniet van 
de vredige en veilige omgeving en de uitgebreide 
sportinfrastructuur, het restaurant, de chill out 
room met wifi … 

• leeftijd: 12 tot 17 jaar
•  lessen: 24 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 45 minuten) 
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen 
• vertrekdata: van 02/07 tot 30/07 
• duur: 2 tot 4 weken 
•  logement: in een gastgezin, in een 

tweepersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag) of in een residentie, 
in een tweepersoonskamer (3 maaltijden 
per dag).

DUBLIN - International 
House (Sutton Park) CORK - Apollo Cork - UCC GALWAY - Atlantic 

Language Galway - GMIT

12 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

MEER INFO OVER ONZE PROGRAMMA’S 
EN OPTIES OP WWW.WEP.BE
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • 
inschrijvingskosten • administratieve kosten • didactisch materiaal (ACET Cork) 
• logement en maaltijden zoals beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot 
alle schoolinfrastructuur • toegang tot het activiteitenprogramma aangeboden 
door de school • diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • 
lokaal transport • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • zakgeld 
• maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies • 
reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • eventueel supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annulerings-
verzekering of een transfer? Vraag het aan WEP!

Pluspunten
•  school in het hartje van de stad
•  uitstekende infrastructuur
•  “familiale” sfeer

•  gevarieerd 
activiteitenprogramma

Pluspunten
• talrijke activiteiten
•  school in het centrum van de stad
• lessen in de ochtend of in de namiddag

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 52 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf gevorderd elementair 
niveau

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 50 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

Cork ligt in het zuiden van Ierland, op een 
kleine 20 km van de kust. De stad ligt te 
schitteren aan de rivier Lee. Verdwaal in de 
pittoreske straten en ontdek één van de 
mooiste steden van het land ...

Dublin ligt aan de oostkust van Ierland en is 
één van de tofste hoofdsteden van Europa. 
Tussen de sublieme zeezichten door strekt 
zich een rijk historisch stadscentrum uit dat 
de afgelopen eeuw bijna niet is veranderd. De 
feestelijke sfeer en het uitgebreide cultuur-
aanbod zullen zeker ook jou bekoren ...

De school 
De lokalen van het Active Centre of English Training in Cork zijn verspreid over 
2 Georgiaanse gebouwen die onlangs gerenoveerd werden en die over een 
uitgebreide, moderne infrastructuur beschikken (bibliotheek, studiezaal, filmzaal, 
informaticalokaal, interactieve borden, computers met taalsoftware ...). De 
school ligt in het hartje van de stad, vlak bij alle bezienswaardigheden en 
historische plaatsen zoals Cork City Gaol, Cork Butter Museum en Shandon 
Bell, het Fitzgerald park en het museum van Cork, de Opera van Cork ...

De lessen (1 les = 55 minuten / maximum 12 leerlingen per klas)
•  Algemene lespakketten: 20 / 26 lessen
• Standaard lespakket + privéles / Privélessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: TOEFL / TOEIC / IELTS
• Business lespakket

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: jazzfestival, filmfestival, theateravond, 
sportactiviteiten (voetbal, golf, wielersport, windsurfen, kano/kajak ...), Ierse 
dansles, excursies naar regio’s in het zuiden en het westen, bezoek aan het 
kasteel van Blarney, de Jameson whiskybranderij, weekend in Dublin ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

De school 
De talenschool ligt in het hartje van de stad, op Dame Street, vlak naast het 
bekende Trinity College en Grafton Street, de belangrijkste winkelstraat van 
Dublin. De school ligt dicht bij verschillende lijnen van het openbaar vervoer 
en is dus ideaal gelegen om te genieten van alles wat de stad te bieden heeft!

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 25 / 33 lessen
• Standaard lespakket + privéles
• Taallessen + activiteiten: dans / muziek
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS
• Business lespakket

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: bezoeken aan de stad, de musea, kunstgalerijen, het theater, 
Ierse dans, kitesurf, dag- of weekenduitstappen ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / appartement / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een residentie moet je minstens 18 jaar oud zijn. 

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

Op taalreis vertrekken

Cork
Dublin

Ierland

CORK - ACET Cork DUBLIN - Oscars Dublin

Engels

Stad Cork Dublin Dublin
Lessen/week 20 20 20
Logement gastgezin gastgezin (eenpers.) appartement (eenpers.)
Maaltijden/dag 2 2 0
1 week 501 € 537 € -
2 weken 900 € 966 € -
3 weken 1.299 € 1.366 € -
4 weken 1.697 € 1.785 € -
8 weken 3.292 € 3.386 € 3.306 €
12 weken 4.887 € 4.911 € 4.791 €
16 weken 6.482 € 6.512 € 6.352 €
24 weken 9.672 € 9.258 € 9.018 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

13
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Galway

Bray

BRAY - ATC

Op taalreis vertrekken

IerlandEngels

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • 
inschrijvingskosten • administratieve kosten • didactisch materiaal • 
logement en maaltijden zoals beschreven • plaatselijke bijstand • toegang 
tot alle schoolinfrastructuur • toegang tot het activiteitenprogramma 
aangeboden door de school • diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) 
• lokaal transport • zakgeld • paspoort- en visumkosten (indien van 
toepassing) • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • facultatieve 
excursies • reisverzekering en annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) 
• eventueel supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annulerings-
verzekering of een transfer? Vraag het aan WEP!

LEEFTIJD min. 17 jaar

DUUR 1 tot 50 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 1 tot 52 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

In Bray, een kleine kuststad waar “Dubliners” 
graag hun weekends doorbrengen, is het 
aangenaam toeven. Geniet van het uitgestrekte 
fijne zandstrand en de typisch Ierse pubs en 
restaurants. Dat alles op slechts 20 km van 
Dublin! 

Galway is een echt pareltje te midden van 
een al even prachtig landschap. De grootste 
stad aan de westkust van Ierland blaakt van 
Ierse levenslust en gastvrijheid. Hier kan je 
nog genieten van enkele typisch Gaelic 
tradities.

De school 
De 20 lokalen van talenschool ATC Bray bieden stuk voor stuk een prachtig 
zicht op de baai. Het Dunluice House is een indrukwekkend gebouw en de 
ideale uitvalsbasis voor uitstapjes naar het mooie Wicklow of de hoofdstad 
Dublin. Met zijn idyllische omgeving is Bray de perfecte plek voor taallessen 
Engels.

De lessen (1 les = 60 minuten / maximum 14 leerlingen per klas)
•  Algemene lespakketten: 16 / 20 / 26 lessen

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: geleid bezoek aan Dublin of Belfast, Greystones Cliffwalk, 
Guinness Storehouse, hazenrennen, archeologisch museum van Dublin, 
dvd-verhuur, avondje in de pub ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / appartement / zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een residentie of een appartement moet je minstens 18 jaar 
oud zijn.

De school 
Je talenschool Atlantic Galway is modern en ideaal gelegen, midden in het 
centrum van Galway. Op enkele minuten wandelen liggen de belangrijkste 
bezienswaardigheden van de stad. Met de volledig uitgeruste lokalen, een 
cafetaria en een groot dakterras biedt de school je een aangename en 
stimulerende leeromgeving. In je vrije tijd kan je op verkenning gaan in het 
multiculturele en tegelijk typisch Ierse Galway of de prachtige omgeving.

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 14 leerlingen per klas)
•  Algemene lespakketten: 20 / 30 lessen
• Business lespakket

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: geleid bezoek aan Galway, avondje in de pub, lessen 
traditionele Ierse dans, oesterdegustatie, spelletjes hurling, fietstochten, 
uitstappen in de omgeving, concerten, festivals ...

Logement
• In een gastgezin / appartement / zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Pluspunten
• school aan zee
• bruisende badstad
• dicht bij Dublin

Pluspunten
• kennismaking met Ierse tradities
• uitgebreid cultuuraanbod 
• school in het hartje van de stad

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

GALWAY - Atlantic Galway 

Stad Bray Bray Galway Galway
Lessen/week 20 20 20 20
Logement gastgezin 

(eenpers.)
residentie 
(eenpers.)

gastgezin 
(eenpers.)

appartement 
(eenpers.)

Maaltijden/dag 2 0 2 0
1 week 521 € 536 € 521 € 506 €
2 weken 920 € 950 € 901 € 871 €
3 weken 1.319 € 1.364 € 1.281 € 1.236 €
4 weken 1.718 € 1.778 € 1.661 € 1.601 €
8 weken 3.125 € 3.245 € 3.182 € 3.062 €
12 weken 4.428 € 4.608 € 4.532 € 4.352 €
16 weken 5.721 € 5.961 € 5.996 € 5.756 €
24 weken 8.307 € 8.667 € 8.924 € 8.564 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

14 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE
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TAALLESSEN ENGELS 
IN GROOT-BRITTANNIË

ALLE INFORMATIE
Kies “Op taalreis vertrekken” in de zoekbalk en 
ontdek:
• alle bestemmingen
• alle opties
• alle mogelijkheden voor de duur en data
• praktische info
•  beoordelingen en getuigenissen van onze 

deelnemers
• onze vergelijkingstool
• onze online offerte- en reservatiemodule
• onze tarieven, gegarandeerd de laagste prijs!

TAALLESSEN + 
ACTIVITEITEN/BEZOEKEN
p.16 Edinburgh - Mackenzie School of English

p.16 Bristol - International House

p.16 Torquay - Riviera English School

p.17 Londen - LAL St Mary’s University

p.17 Nottingham - Samiad

p.17 Bournemouth - Kings

p.19 Brighton - ELC / Loxdale

p.19 Eastbourne - ELC

TAALLESSEN + SPORT/KUNST
p.18 Oundle - Oundle School (paardrijden)

p.18 Petworth - Seaford College (dans)

p.18 Blandford - Clayesmore School (voetbal)

TAALLESSEN ENGELS
p.20 Bristol - International House

p.20 Canterbury - Stafford House

p.21 Bournemouth - BEET Language Centre

p.21 Brighton - ELC

p.22 Cambridge - New School of English

p.22 Londen - The Language Gallery

p.23 Margate - English in Margate

p.23 Eastbourne - ELC 

p.24 Liverpool - LILA

p.24 Edinburgh - BSC

ONZE SELECTIE IN DE BROCHURE:

ALLE BESTEMMINGEN 
IN EEN OOGOPSLAG:

 in de brochure   op www.wep.be
Edinburgh  

Newcastle 

York 

Nottingham  

Oundle  

Cambridge  

Londen  

Margate  

Canterbury  

Hastings 

Eastbourne  

Brighton  Portsmouth 

Southampton 

Bournemouth  
 Torbay

  Torquay

  Blandford

  Petworth

  Bristol

 Oxford

 Chester

  Liverpool

 Manchester

Berkhamsted 

Chichester 

15
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • transfer bij aankomst en vertrek (op zondag*) • 
plaatsingskosten • inschrijvingskosten • administratiekosten • diverse taksen • didactisch materiaal 
• logement en maaltijden zoals beschreven • busabonnement (alleen voor Bristol en Torquay) • 
plaatselijke begeleiding • toegang tot het activiteitenprogramma • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • zakgeld • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • 
reisverzekering en/of annulerings verzekering (optioneel verkrijgbaar).

* In het kader van je programma in Torquay moet je op zondag aankomen tussen 11u en 15u30 en op 
zondag vertrekken tussen 12u30 en 17u.

Stad Edinburgh Edinburgh Bristol Torquay
Lessen/week 15 15 20 20
Logement residentie 

(eenpers.)
residentie 
(tweepers.)

gastgezin gastgezin

Maaltijden/dag 3 3 3 3
1 week 1.128 € 1.073 € – –
2 weken 2.109 € 1.999 € 1.312 € 1.356 €
3 weken 3.091 € 2.926 € 1.845 € 1.924 €
4 weken 4.073 € 3.853 € 2.377 € 2.492 €
5 weken – – – 3.061 €
6 weken – – – 3.629 €
7 weken – – – 4.197 €
8 weken – – – 4.766 €

Op slechts een paar kilometer van het centrum van 
Edinburgh kan je genieten van alle voordelen van 
een moderne campus met prachtig park en 
zwembad ... Welkom in Merchiston Castle! Breng 
een onvergetelijke vakantie door in Schotland, en 
koppel kwaliteitsvolle taallessen aan culturele en 
sportieve activiteiten en boeiende excursies!

•  leeftijd: 12 tot 17 jaar
•  lessen: 15 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 60 minuten)
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen
•  vertrekdata: van 02/07 tot 23/07 
•  duur: 1 tot 4 weken
•  logement: in een residentie, in een een- 

of tweepersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag).

De school is ondergebracht in een prachtig stijlvol 
gebouw in Clifton, de niet te missen historische 
wijk in Bristol. Het talencentrum is ideaal gelegen 
en biedt een stimulerende leeromgeving. Je 
volgt kwaliteitsvolle lessen Engels in combina-
tie met een boeiend activiteitenpakket. 

• leeftijd: 12 tot 17 jaar 
•  lessen: 20 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 45 minuten) 
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen 
• vertrekdata: van 25/06 tot 06/08 
• duur: 2 tot 4 weken 
•  logement: in een gastgezin, in een 

tweepersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag).

De “Engelse Riviera” in Torquay heeft het werkelijk 
allemaal: een zacht klimaat, zandstranden, 
palmbomen en een jachthaven! De Riviera English 
School ontvangt je in een recent gerenoveerd 
gebouw voor taallessen Engels in combinatie met 
een programma vol culturele, sportieve en sociale 
activiteiten ... Kortom, een onvergetelijk verblijf is hier 
gegarandeerd!  

•   leeftijd: 13 tot 17 jaar 
•  lessen: 20 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 45 minuten)
•  vertrekdata: van 18/06 tot 13/08
•  duur: 2 tot 8 weken
•  logement: in een gastgezin, in een gedeelde 

kamer met volpension (3 maaltijden per dag).

Het programma
Geniet van de vakantie en koppel het nuttige aan het aangename: verbeter je 
Engels in een tof kader en een leuke ontspannen sfeer in Groot-Brittannië! Je 
volgt lessen Engels en je neemt deel aan een uitgebreid activiteitenaanbod 
met sport, excursies ... Geen tijd om je te vervelen!

Logement en maaltijden
Afhankelijk van de gekozen formule verblijf je in een gastgezin (tweepersoons-
kamer) of in een residentie (eenpersoons- of gedeelde kamer). Je krijgt volpension 
(3 maaltijden per dag).

Aankomst en plaatselijke begeleiding
Je komt aan op zondag. Afhankelijk van je bestemming word je opgewacht 

op de luchthaven van Edinburgh, Bristol of London Heathrow. De lessen 
starten op maandag met een evaluatietest Engels zodat de leerkrachten je in 
de geschikte groep kunnen plaatsen (van beginner tot gevorderde). Er is 
permanente begeleiding door het schoolteam voorzien voor de volledige duur 
van je verblijf.

Activiteiten
Het programma is zeer gevarieerd en bevat talrijke activiteiten voor ’s middags 
en ’s avonds. Bovendien wordt er elke week anderhalve dag aan excursies 
voorzien. Welke uitstappen je doet, hangt af van de school je kiest (voorbeelden 
van excursies: Londen, Oxford, Brighton, York, Cambridge, Stonehenge, 
Bournemouth, Exeter, Plymouth, Edinburgh ...).

LEEFTIJD min. 12 jaar max. 17 jaar

DUUR 1 tot 8 weken

PERIODE zomervakantie

NIVEAU basiskennis Engels

STEDEN Edinburgh • Bristol • Torquay

Op taalreis vertrekken

EDINBURGH - Mackenzie 
School of English

BRISTOL - International 
House

TORQUAY - Riviera English 
School

Torquay

Bristol 

Edinburgh

Groot-BrittanniëEngels + ACTIVITEITEN/
BEZOEKEN

16 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

MEER INFO OVER ONZE PROGRAMMA’S 
EN OPTIES OP WWW.WEP.BE
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • transfers bij aankomst en 
vertrek (op zondag) • plaatsingskosten • inschrijvingskosten • administratieve 
kosten • diverse taksen • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals 
beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot de activiteiten en excursies 
die door de school worden georganiseerd • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: transport H/T • paspoort- en visumkosten (indien van 
toepassing) • zakgeld • reis- en/of annuleringsverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • supplement hoogseizoen en lokaal vervoer (Kings 
Bournemouth).

Stad Londen Londen Nottingham Bournemouth Bournemouth
Lessen/week 20 20 20 20 20
Logement gastgezin residentie residentie gastgezin 

(eenpers.)
gastgezin 

(tweepers.)
Maaltijden/dag 3 3 3 3 3
1 week 858 € 985 € 913 € – –
2 weken 1.715 € 1.970 € 1.825 € 1.478 € 1.442 €
3 weken 2.572 € 2.955 € 2.737 € 2.095 € 2.040 €
4 weken 3.430 € 3.940 € 3.649 € 2.712 € 2.639 €
5 weken – – – 3.330 € 3.238 €
6 weken – – – 3.946 € 3.837 €
7 weken – – – 4.563 € 4.435 €
8 weken – – – 5.180 € 5.034 €

Je talenschool LAL verwelkomt je in de hippe wijk 
Twickenham. Je verblijft op de campus van St. 
Mary’s University, aan de oevers van de Thames. 
Je kan er gebruikmaken van de uitgebreide 
infrastructuur: sportterreinen, tennisvelden, theater-
zaal, ontspanningsruimte ... Bovendien ligt het 
centrum van Londen vlakbij, op een kleine 25 
minuten met het openbaar vervoer.

• leeftijd: 12 tot 17 jaar
•  lessen: 20 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 45 minuten)
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen
• vertrekdata: van 02/07 tot 13/08  
•  duur: 1 tot 4 weken (afhankelijk van je 

vertrekdatum)
•  logement: in een residentie, in een eenpersoons-

kamer met volpension (3 maaltijden per dag) 
of in een gastgezin, in een tweepersoonskamer 
met volpension (3 maaltijden per dag).

Opmerking: voor het logement bij een gastgezin moet je 
minstens 14 jaar oud zijn.

Talenschool Samiad verwelkomt je in het prach-
tige kader van Trent College, een authentieke 
Engelse campus die werd opgericht in 1868. Het 
centrum van Nottingham ligt op een twintigtal 
minuten. De school, echt in het groen, stelt heel 
wat infrastructuur ter beschikking (zwembad, 
sportvelden …), en dat in een rustige en veilige 
omgeving. Welkom in de Midlands, het echte 
hart van Engeland, thuis van de legendarische 
Robin Hood!

• leeftijd: 12 tot 17 jaar 
•  lessen: 20 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 45 minuten)
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen 
• vertrekdata: van 09/07 tot 06/08 
•  duur: 1 tot 4 weken (afhankelijk van je 

vertrekdatum) 
•  logement: in een residentie, in een 

tweepersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag).

Met kilometers strand, parken en tuinen en een 
ideale ligging - midden in een prachtige streek - is 
Bournemouth de gedroomde vakantiebestemming. 
Je talenschool ligt op 15 minuten te voet van 
het centrum en de kust. Ze stelt moderne en 
comfortabele infrastructuur ter beschikking: 
sportfaciliteiten, een grote tuin en een cafetaria.

• leeftijd 13 tot 17 jaar
•  lessen: 20 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 45 minuten)
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen
• vertrekdata: van 11/06 tot 13/08
•  duur: 2 tot 10 weken (afhankelijk van je 

vertrekdatum)
•  logement: in een gastgezin, in een een- 

of tweepersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag) of in een residentie, 
in een eenpersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag). 

Opmerking: voor het logement in residentie moet je minstens 
16 jaar oud zijn.

Het programma
Ontdek Groot-Brittannië op een originele manier! Breng een toffe en nuttige 
zomervakantie door in Londen, Nottingham of Bournemouth. Je combineert 
taallessen Engels met een uitgebreid en volledig programma activiteiten en 
bezoeken. Zo leer je bij terwijl je je volop amuseert. Samen met andere 
jongeren uit de hele wereld maak je onvergetelijke tijden mee!

Logement en maaltijden
Afhankelijk van de school die je kiest, verblijf je in een gastgezin (een- of 
tweepersoonskamer) of in een residentie (een- of tweepersoons kamer). 
In beide gevallen is er volpension.

Aankomst en plaatselijke begeleiding
De aankomst en het vertrek gebeuren op zondag. Je wordt opgewacht en 
verwelkomd op de luchthaven (zie ook de gedetailleerde lijst van de 
luchthavens op onze website). De lessen beginnen de dag nadien. Eerst wordt 
je kennis van het Engels beoordeeld zodat je op het juiste niveau terechtkomt. 
Tijdens het volledige verblijf kan je beroep doen op het personeel ter plaatse.

Activiteiten
Je programma is heel gevarieerd en omvat tal van activiteiten ’s namiddags 
en ’s avonds. Elke week zijn er ook uitstappen van halve en volledige dagen 
gepland. Zo ontdek je de streek die je gekozen hebt!

LEEFTIJD min. 12 jaar max. 17 jaar

DUUR 1 tot 10 weken

PERIODE zomervakantie

NIVEAU basiskennis Engels

STEDEN Londen • Nottingham • Bournemouth

Op taalreis vertrekken

Groot-BrittanniëEngels + ACTIVITEITEN/
BEZOEKEN

LONDEN - LAL 
St. Mary’s University NOTTINGHAM  - Samiad BOURNEMOUTH - Kings

Londen

Bournemouth

Nottingham

17
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LEEFTIJD min. 10 jaar max. 17 jaar

DUUR 1 tot 4 weken

PERIODE zomervakantie

NIVEAU basiskennis Engels

STEDEN Oundle • Blandford • Petworth

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • transfer luchthaven of station/verblijfplaats/ 
luchthaven of station (enkel op zondag, ons contacteren voor de exacte uren van aankomst/vertrek) 
• inschrijvingskosten • administratiekosten • diverse taksen • didactisch materiaal • logement en 
maaltijden zoals beschreven • plaatselijke begeleiding • activiteitenprogramma en uitstappen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • zakgeld 
(voor tijdens de excursies) • reisverzekering en/of annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar). 

Stad Engels + paardrijden Engels + dans Engels + voetbal
Lessen/week 15 15 15
Logement residentie residentie residentie
Maaltijden/dag 3 3 3
1 week 1.666 € 1.527 € 1.527 €
2 weken 3.149 € 2.871 € 2.871 €
3 weken 4.632 € 4.215 € 4.215 €
4 weken 6.115 € 5.559 € 5.559 €

Volg taallessen Engels en ga elke dag paardrijden 
om je niveau te verbeteren! De stallen liggen 
vlak bij de school en de lessen gaan door op 
het prachtige Engelse platteland. Dankzij de 
professionele begeleiding kan iedereen snel 
vorderingen maken. Hop, iedereen op zijn paard!

• leeftijd: 11 tot 17 jaar 
•  lessen: 15 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 60 minuten) 
• grootte van de klas: maximum 14 leerlingen 
• sportmodule: 15 paardrijlessen per week 
• vertrekdata: van 02/07 tot 06/08 
• duur: 1 tot 4 weken 
•  logement: in een residentie, 

in een gedeelde kamer met 
volpension (3 maaltijden 
per dag).

Je volgt lessen Engels in combinatie met 
afwisselende danslessen. In het gezelschap van 
ervaren trainers volg je dansles aan één van de 
hoogst aangeschreven academies van Groot- 
Brittannië. Diverse dansstijlen komen aan bod 
zoals street dance, pop, hedendaagse dans, 
modern jazz ...

•  leeftijd: 10 tot 16 jaar
•  lessen: 15 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 60 minuten)
• grootte van de klas: maximum 14 leerlingen
•  sportmodule: 15 lessen dans per week
•  vertrekdata: van 09/07 tot 13/08
•  duur: 1 tot 4 weken
•  logement: in een residentie, in een gedeelde 

kamer met volpension (3 maaltijden per dag).

Combineer taallessen Engels in de ochtend met 
voetballessen in de namiddag in Blandford, in het 
graafschap Dorset (de volgorde van de lessen en 
de activiteiten kan variëren afhankelijk van je taal-
niveau en van de groep). De voetballes wordt ge-
geven in samenwerking met de voetbalschool van 
Arsenal en onder begeleiding van professionele 
trainers. In de lessen werk je aan je balvaardigheid. 
Nadien zet je de opgedane kennis om in de praktijk 
op het veld tijdens echte wedstrijden!

•  leeftijd: 10 tot 16 jaar
•  lessen: 15 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 60 minuten)
• grootte van de klas: maximum 14 leerlingen
•  sportmodule: 15 lessen voetbal per week
•  vertrekdata: van 09/07 tot 06/08
• duur: 1 tot 4 weken
•  logement: in een residentie, 

in een gedeelde kamer met 
volpension (3 maaltijden 
per dag).

Het programma
Geniet van een vakantie in Groot-Brittannië en doe aan sport terwijl je tegelij-
kertijd je Engels verbetert in een tof kader en een ontspannen sfeer! Je kan je 
geliefkoosde sport kiezen in combinatie met Engelse les. Bovendien is er een 
volledig activiteitenprogramma om de vrije momenten op te vullen ... Een 
onvergetelijke zomer vol fun en actie!

Activiteiten
Afhankelijk van het gekozen programma, is er een heel pakket aan activiteiten 
inbegrepen. Elk centrum zal daarnaast nog extra activiteiten aanbieden als optie. 
Deze zijn al dan niet gratis en je kan zelf beslissen of je hieraan wil deelnemen 
of niet.

Logement en maaltijden
Je verblijft in een residentie (eenpersoonskamer of gedeelde kamer) met 
volpension (3 maaltijden per dag).

Aankomst en plaatselijke begeleiding
Naargelang de gekozen bestemming moet je op zondag aankomen in het station 
van Londen St. Pancras of de luchthaven van Londen Heathrow of Londen 
Gatwick. Je wordt opgewacht en de transfer naar je eindbestemming wordt 
georganiseerd. De lessen starten op maandag. Er is permanente begeleiding door 
het schoolteam voorzien voor de volledige duur van je verblijf.
OPGELET: De dienst voor niet-begeleide minderjarigen van de luchtvaartmaatschappij is alleen 
beschikbaar vanaf de luchthavens Londen Heathrow en Gatwick.

Groot-BrittanniëEngels + SPORT/KUNST

Op taalreis vertrekken

VOETBAL - Clayesmore 
School (Blandford)

DANS - Seaford College 
(Petworth)

PAARDRIJDEN - Oundle 
School (Oundle)

Ga naar www.wep.be voor nog meer sportmogelijkheden of artistieke 
activiteiten die je kan combineren met je taallessen in Groot-Brittannië: 
veldhockey, tennis, muziek, rugby, basketbal, paardrijden. Alle aangeboden 
activiteiten worden gegeven en begeleid door professionele trainers.

Petworth
Blandford

Oundle

18 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

MEER INFO OVER ONZE PROGRAMMA’S 
EN OPTIES OP WWW.WEP.BE
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvings kosten • 
administratiekosten • diverse taksen • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals 
beschreven • plaatselijke begeleiding • toegang tot het activiteiten programma • certificaat van 
deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • transfers 
(kunnen voor jou georganiseerd worden) • zakgeld • reisverzekering en/of annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar).

Het programma
Je ouders dringen er op aan om iets nuttigs te doen deze zomer? Je bent het 
hier mee eens maar wil ook genieten van de vakantie? De verschillende 
programma’s die we voorstellen vormen het perfecte compromis! Kies de stad 
die je het meest aanspreekt, volg er kwaliteitsvolle taallessen Engels (met 
studenten van jouw leeftijd of iets ouder) en pas je talenkennis toe in de praktijk 
tijdens het culturele activiteitenprogramma, de thema-avonden of in je vrije 
tijd. Kortom, bereid je voor op een onvergetelijke vakantie!

Logement en maaltijden
Afhankelijk van de gekozen school verblijf je in een gastgezin (een- of twee-
persoonskamer met halfpension – 2 maaltijden per dag) of in een studentenhuis 
(eenpersoonskamer, zonder maaltijden).

Aankomst en plaatselijke begeleiding
Je komt aan op zondag. De transfer is optioneel. Als je deze optie kiest, word 
je bij aankomst opgewacht en naar je verblijfplaats vervoerd. De lessen starten 
op maandag met een evaluatietest Engels zodat de leerkrachten jou in de 
geschikte groep kunnen plaatsen. Er is permanente begeleiding door het 
schoolteam voorzien voor de volledige duur van je verblijf.

Activiteiten
Het programma is zeer gevarieerd en omvat talrijke activiteiten voor ’s 
middags, ’s avonds of de weekends. Welke uitstappen je doet, hangt af van 
de school die je kiest. Bovendien kan je tijdens je vrije tijd zelf op verkenning 
gaan in de stad. 

LEEFTIJD min. 16 jaar max. 22 jaar

DUUR 2 tot 8 weken

PERIODE zomervakantie

NIVEAU basiskennis Engels

STEDEN Brighton • Eastbourne EastbourneBrighton 

Op taalreis vertrekken

Groot-BrittanniëEngels + ACTIVITEITEN/
BEZOEKEN

De zomerschool ELC Brighton is ondergebracht in een elegant gebouw 
met een enorme tuin en ligt vlak bij de kust en het centrum van de stad. 
De hoofdgebouwen van de school liggen op 5 minuten wandelen. Met het 
programma Taallessen + activiteiten kan je zowel je Engels verbeteren – in 
de klas maar ook daarbuiten – als op ontdekking gaan in de streek met je 
nieuwe vrienden! In Loxdale geniet je van een prachtig kader: herenhuis, 
privétuin, sportterreinen, cafetaria en gratis wifi op heel het domein.

•  leeftijd: 16 tot 22 jaar
•  lessen: 20 lessen algemeen Engels per week (1 les = 45 minuten)
• grootte van de klas: maximum 12 leerlingen
•  vertrekdata: van 19/06 tot 14/08
•  duur: 2 tot 8 weken
•  logement: in een gastgezin, in een een- of tweepersoonskamer met 

halfpension (2 maaltijden per dag).

Geniet van de moderne infrastructuur van je talenschool: gratis wifi, lounge 
met televisie en kranten, keuken, speelzaal met biljart- en pingpongtafel, een 
grote tuin waar je na de lessen kan ontspannen … De school is ideaal 
gelegen, in het hart van de charmante badplaats Eastbourne.

•  leeftijd: 16 tot 22 jaar
•  lessen: 25 lessen algemeen Engels per week (1 les = 45 minuten)
• grootte van de klas: maximum 14 leerlingen
•  vertrekdata: van 26/06 tot 14/08 
•  duur: 2 tot 8 weken
•  logement: in een gastgezin, in een een- of tweepersoonskamer met half-

pension (2 maaltijden per dag) of in een studentenhuis, in een eenper-
soonskamer, zonder maaltijden. 

Opmerking: voor het logement in een studentenhuis moet je minstens 18 jaar oud zijn.

BRIGHTON - ELC / Loxdale EASTBOURNE - ELC

Stad Brighton Eastbourne
Lessen/week 20 25
Logement gastgezin (eenpers.) gastgezin (eenpers.)
Maaltijden/dag 2 2
2 weken 1.155 € 1.093 €
3 weken 1.683 € 1.589 €
4 weken 2.209 € 2.086 €
5 weken 2.737 € 2.581 €
6 weken 3.265 € 3.078 €
7 weken 3.792 € 3.574 €
8 weken 4.319 € 4.071 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvings kosten 
• administratieve kosten • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals 
beschreven • dagelijks vervoer per bus van je verblijfplaats naar de school (enkel 
Stafford Canterbury) • plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • 
toegang tot het activiteitenprogramma aangeboden door de school • diverse taksen 
• certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal 
transport • zakgeld • maaltijden die hierboven niet vermeld  zijn • paspoort- en 
visumkosten (indien van toepassing) • facultatieve excursies • reisverzekering en 
annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) • eventueel supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 2 tot 52 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 48 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

Bristol is een aangename Britse stad in het 
zuidwesten van Engeland, aan de rivier Avon. 
Het is een plek waar je je geen moment zal 
vervelen dankzij de vele muziekfestivals en 
het bruisende studentenleven. De 2 grote 
universiteiten met wereldfaam vormen het 
kloppende hart van de stad.

Canterbury is een van de oudste steden van 
Engeland en staat wereldwijd bekend om zijn 
kathedraal en middeleeuwse gebouwen. Toch 
is het een moderne stad met een bruisend 
studentenleven. Een kasteelbezoek, uitgaan 
in de traditionele pubs en zoveel meer ... 
Canterbury biedt voor ieder wat wils!

De school 
De talenschool International House is ondergebracht in een prachtig, karaktervol 
gebouw in Clifton, de historische wijk van Bristol. De school stelt een moderne 
infrastructuur ter beschikking (comfortabele lokalen, multimedialokaal/
studiecentrum, lounge met computers ...). Volg lessen Engels van topkwaliteit 
en geniet in je vrije tijd van de vele winkels, restaurants, bars en andere 
bezienswaardigheden in de directe nabijheid.

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 12 leerlingen per klas)
•  Algemene lespakketten: 20 / 30 lessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: stadsbezoek, uitstap naar musea, Londen, Oxford, Bath, 
Stonehenge en Cardiff, barbecues, thema-avonden (karaoke, film, internationale 
avond), avondje uit naar een pub, concerten, sportactiviteiten (badminton, 
squash, voetbal, volleybal, muurklimmen, ijsschaatsen, bowling, zwemmen ...).

Logement
• In een gastgezin / appartement / zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

De school 
Stafford House ligt in het centrum van Canterbury, de veiligste stad van Groot-
Brittannië. De rustige en ontspannen sfeer zorgt voor een ideale leeromgeving. 
In deze historische en moderne stad, waar prestigieuze universiteiten het licht 
zagen, voorziet je talenschool een uitstekende infrastructuur (16 lokalen met 
interactieve borden, multimediaruimte/studiecentrum, terras, cafetaria ...).

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 12 leerlingen per klas)
•  Algemene lespakketten: 20 / 25 / 30 lessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: uitstappen naar Londen, Cambridge, bezoek 
aan musea, het justitiepaleis, het parlement, bioscoop, bowling, concerten, 
sportactiviteiten (voetbal, zwemmen en tennis) ...

Logement
• In een gastgezin / appartement / studentenhuis / zonder logement
• Volpension / halfpension / ontbijt / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Pluspunten
• school in een historische wijk
• veel sporten mogelijk
• stimulerende omgeving van de universiteit

Pluspunten
•  school in een beroemde studentenstad
• stimulerende omgeving
• talrijke activiteiten

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

Bristol

Canterbury

BRISTOL - International House CANTERBURY - Stafford House

Groot-BrittanniëEngels

Op taalreis vertrekken

Stad Bristol Bristol Canterbury Canterbury
Lessen/week 20 20 20 20
Logement gastgezin appartement gastgezin 

(eenpers.)
studentenhuis 

(eenpers.)
Maaltijden/dag 2 0 2 0
1 week – – 574 € 574 €
2 weken 990 € 1.039 € 1.049 € 1.013 €
3 weken 1.441 € 1.514 € 1.524 € 1.451 €
4 weken 1.891 € 1.988 € 1.999 € 1.890 €
8 weken 3.597 € 3.597 € 3.899 € 3.644 €
12 weken 5.351 € 5.351 € 5.601 € 5.199 €
16 weken 6.915 € 6.915 € 7.435 € 6.887 €
24 weken 10.326 € 10.326 € 9.918 € 9.077 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

20 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN IN GROOT-BRITTANNIË: 
NEWCASTLE, MANCHESTER, PORTSMOUTH ...
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten 
• administratieve kosten • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals 
beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang 
tot het activiteitenprogramma aangeboden door de school • diverse taksen • 
certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan voor jou georganiseerd worden) 
• lokaal transport • zakgeld • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) 
• maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies • reisverzekering 
en annulerings verzekering • eventueel supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

LEEFTIJD min. 17 jaar

DUUR 1 tot 52 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 2 tot 48 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

Bournemouth ligt op slechts 1 uur met de trein 
van Londen. Deze leuke badplaats is één van de 
populairste bestemmingen bij jongeren die hun 
Engels willen verbeteren. Als je het nuttige aan 
het aangename wil koppelen én voor dat 
laatste wil genieten van een lang zandstrand 
en een mild klimaat, ga dan naar Bournemouth!

Brighton is één van de bekendste badplaatsen 
aan de zuidkust van Engeland en ligt op 
slechts 50 minuten met de trein van Londen. 
Deze leuke studentenstad is ook een moderne 
en populaire toeristische bestemming.

De school 
Je talenschool BEET Language Center ligt op wandelafstand van het strand 
en het centrum van de stad. Ze biedt alles wat je van een kwaliteitsinstelling  
mag verwachten: 16 comfortabele, moderne lokalen, uitgerust met het 
meest recente multimediamateriaal, een cafetaria, informaticalokaal, 
bibliotheek, ontspanningsruimte ... Dat alles in een gezellige en vriendelijke 
sfeer. Je taalreis wordt een succes!

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 14 leerlingen per klas)
•  Algemene lespakketten: 20 / 24 / 28 lessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS / FCE / CAE

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: filmavonden, internationale avonden, spelletjes, barbecue, 
sportevenementen, weekend- of dagexcursies naar Londen, Oxford of Bath ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / studentenhuis / zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een residentie en studentenhuis moet je minstens 18 jaar 
oud zijn.

De school 
Het English Language Center (ELC) van Brighton & Hove werd opgericht in 
1962. De talenschool is ondergebracht in een elegant gebouw vlak bij de 
kust en het stadscentrum. De school biedt kwaliteitsvolle taallessen en stelt 
heel wat diensten en infrastructuur ter beschikking: multimedialokaal, 
informaticalokaal, bibliotheek/mediatheek, lounge voor de studenten met 
dagelijks kranten, uitgeruste keuken ...

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 12 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 24 / 28 lessen
• Standaard lespakket + privéles / Privélessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS / FCE / CAE

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: welkomstavond, filmavonden, quiz, 
toeristische bezoeken (Brighton, Lewes, Arundel, Rottingdean ...), weekend- 
of dagexcursies naar Londen, Canterbury (en het kasteel van Leeds), 
Cambridge en Oxford ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een residentie moet je minstens 18 jaar oud zijn.

Pluspunten
• gastvrije stad op mensenmaat
• school dicht bij het centrum en de kust
• familiale, ontspannen sfeer

Pluspunten
•  school vlak aan zee
•  zeer aangename stad
•  logement dicht bij de school
•  populaire bestemming, vooral in de zomer

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

Bournemouth

Brighton

BRIGHTON - ELCBOURNEMOUTH - BEET Language Centre 

Stad Bournemouth Bournemouth Brighton Brighton
Lessen/week 20 20 20 20
Logement gastgezin 

(eenpers.)
studentenhuis 

(eenpers.)
gastgezin 
(eenpers.)

residentie 
(eenpers.)

Maaltijden/dag 2 0 2 0
1 week 554 € 570 € – –
2 weken 998 € 1.029 € 991 € 1.259 €
3 weken 1.441 € 1.489 € 1.436 € 1.838 €
4 weken 1.885 € 1.948 € 1.881 € 2.418 €
8 weken 3.613 € 3.740 € 3.505 € 4.579 €
12 weken 5.364 € 5.554 € 5.110 € 6.720 €
16 weken 6.929 € 7.183 € 6.539 € 8.686 €
24 weken 9.782 € 10.163 € 9.397 € 12.617 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten 
• administratieve kosten • didactisch materiaal (NSE Cambridge) • logement en 
maaltijden zoals beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot alle school-
infrastructuur • toegang tot het activiteitenprogramma aangeboden door de school 
• diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal 
transport • zakgeld • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • maaltijden 
die hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies • reisverzekering en 
annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) • eventueel supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 2 tot 36 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 52 weken 

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

Cambridge ligt 80 km ten noorden van 
Londen. Wie Cambridge zegt, zegt universiteit. 
De stad bracht al heel wat wereldberoemde 
en briljante geleerden voort. Cambridge en 
haar bruisend studentenleven ontvangen je 
met open armen!

In Londen vind je werkelijk alles. Het is een 
buitengewone wereldstad, een onstuimige 
metropool, een referentie in de kunst- en 
modewereld, een gigantische toeristische 
bestemming met wereldbekende monumenten 
en een spectaculaire architectuur ... Londen 
heeft werkelijk alles te bieden waar je van kan 
dromen, maar dan nog beter!

Pluspunten
•  bekende universiteitsstad
•  “familiale” school
•  kalme en ontspannen sfeer

•  veel mogelijkheden 
voor dag- en weekend-
uitstappen

Pluspunten
• ideale ligging in het centrum van Londen
• keuze voor les in de voor- of namiddag
• verschillende opties voor het logement

De school 
The New School of English in Cambridge werd opgericht in 1962 en ligt op 
een kwartiertje wandelen van het stadscentrum en de bekende universiteiten, 
parken, restaurants en cafés. De school stelt puike infrastructuur ter beschikking 
(bibliotheek, toegang tot pedagogisch materiaal voor privégebruik, cafetaria, 
overdekte tuin ...) en biedt kwaliteitsvolle taallessen Engels in een professionele 
en ontspannen sfeer. 

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 14 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 28 lessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: FCE / CAE 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: geleid bezoek aan de universiteiten van 
Cambridge, weekend naar Edinburgh, Parijs, Amsterdam of Wales, 
daguitstap naar Oxford, Brighton of Stratford-Upon-Avon, sportactiviteiten, 
avondje op restaurant, uitstapjes naar een museum of bioscoop, boottocht 
op de rivier Cam, voetbalwedstrijden ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een residentie moet je minstens 18 jaar oud zijn.

De school 
Je talencentrum The Language Gallery ligt in het hartje van Londen: vlak bij 
Trafalgar Square, het British Museum en andere bezienswaardigheden. Ze biedt 
een uitrusting van topkwaliteit: interactieve borden, een bibliotheek, lounge ... 
Je taalverblijf in de legendarische hoofdstad van Engeland wordt onvergetelijk!

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 16 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 25 / 30 lessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: sportactiviteiten, daguitstappen, bezoek aan 
de bezienswaardigheden, excursies naar Dublin, Cambridge, Oxford, Parijs, 
kasteel van Versailles ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / appartement / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een residentie of appartement moet je minstens 18 jaar oud zijn.

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

Groot-BrittanniëEngels

Op taalreis vertrekken

CAMBRIDGE - New School of English LONDEN - The Language Gallery

Londen

Cambridge

Stad Cambridge Cambridge Londen Londen
Lessen/week 20 20 20 20
Logement gastgezin 

(eenpers.)
residentie 
(eenpers.)

gastgezin 
(eenpers.)

appartement 
(eenpers.)

Maaltijden/dag 2 0 2 0
1 week – – 675 € 700 €
2 weken 982 € 1.068 € 1.204 € 1.253 €
3 weken 1.439 € 1.567 € 1.733 € 1.806 €
4 weken 1.895 € 2.066 € 2.262 € 2.360 €
8 weken 3.721 € 4.062 € 4.171 € 4.366 €
12 weken 5.547 € 6.059 € 6.182 € 6.475 €
16 weken 7.372 € 8.055 € 7.863 € 8.253 €
24 weken 11.024 € 12.048 € 11.721 € 12.307 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

22 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN IN GROOT-BRITTANNIË: 
NEWCASTLE, MANCHESTER, PORTSMOUTH ...
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten 
• administratieve kosten • didactisch materiaal (ELC) • logement en maaltijden zoals 
beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang 
tot het activiteitenprogramma aangeboden door de school • diverse taksen • 
certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal 
transport • zakgeld • maaltijden die niet vermeld zijn • paspoort- en visumkosten 
(indien van toepassing) • reisverzekering en annuleringsverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • eventueel supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 52 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 2 tot 48 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

Margate ligt aan de zuidoostkust van Engeland 
op een honderdtal kilometer van Londen. Deze 
charmante badstad in het graafschap Kent 
heeft één van de warmste en droogste klimaten 
van heel Groot-Brittannië, telt kilometers strand 
en heeft een bruisend stadscentrum.

Welkom in Eastbourne! Ontspannen, zonnig, 
bruisend cultureel ... Je zal snel bezwijken 
voor de charmes van deze populaire badstad 
in het zuiden van Engeland. 

Pluspunten
•  gezellig stadje op mensenmaat
•  in het stadscentrum en op wandelafstand van het strand
•  goedkoper dan Londen

Pluspunten
•  aangenaam klimaat
• populaire badplaats
• dicht bij Londen

De school 
De talenschool Margate Language Centre is ondergebracht in een prachtig 
historisch pand. De school ligt vlak bij het station, het handelscentrum en 
... de prachtige zandstranden! De school stelt het volgende ter beschikking: 
comfortabele lokalen, uitgerust met tv en dvd, een multimediacentrum, een 
lounge met cybercafé, bar, piano, biljart, tafelvoetbal, flat screen tv ... 

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 12 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 30 lessen
• Privélessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS / FCE / CAE 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: daguitstap (Londen, Rochester ...) of excursie 
van een halve dag (Canterbury, Deal, Sandwich ...), vieruurtje bij de 
traditionele Cream Tea aan de kust, kerstmarkt in het oude stadscentrum, 
bowlingavond, salsa-avond, film- of karaokeavond, mogelijkheid om te 
sporten of sportevenementen bij te wonen ...

Logement
• In een gastgezin / zonder logement
• Halfpension
• Eenpersoonskamer

De school 
ELC werd opgericht in 1936 en heeft een sterke reputatie. Je taalverblijf 
wordt een succes in deze aangename omgeving en moderne infrastructuur. 
De lessen zijn van topkwaliteit. Er worden bovendien heel wat activiteiten 
georganiseerd. En dan hebben we het nog niet over Londen gehad, dat 
slechts op anderhalf uur met de trein ligt!

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 12 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 25 / 30 lessen
• Standaard lespaketten + privéles / Privélessen
• Taallessen + activiteiten: bezoeken / golf / tennis / gezondheid & welzijn
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS / FCE / CAE 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: welkomstavond, filmavond, bowling, pingpong- of 
volleybaltornooi, avondje in de pub, cinema, uitstap naar Brighton, Londen, 
Canterbury ...

Logement
• In een gastgezin / studentenhuis / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een studentenhuis moet je minstens 18 jaar oud zijn.

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

MARGATE - English in Margate

Margate

Eastbourne

EASTBOURNE - ELC

Stad Margate Eastbourne Eastbourne
Lessen/week 20 20 20
Logement gastgezin gastgezin (eenpers.) gastgezin (eenpers.)
Maaltijden/dag 2 1 2
1 week 495 € – –
2 weken 904 € 820 € 861 €
3 weken 1.313 € 1.180 € 1.242 €
4 weken 1.721 € 1.539 € 1.622 €
8 weken 3.262 € 2.904 € 3.070 €
12 weken 4.850 € 4.181 € 4.430 €
16 weken 6.438 € 5.467 € 5.799 €
24 weken 9.613 € 8.039 € 8.536 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten 
• administratieve kosten • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals 
beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang 
tot het activiteitenprogramma aangeboden door de school • diverse taksen • 
certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal 
transport • zakgeld • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • paspoort- en visumkosten 
(indien van toepassing) • facultatieve excursies • reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) 
• annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) • eventueel supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 52 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 2 tot 52 weken 

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

Wie Liverpool zegt, hoort de Beatles. De 
geboorteplaats van de Fab Four is een 
multiculturele stad met de meeste musea en 
kunstgalerijen van Engeland na Londen. De 
oude docks, waar de Victoriaanse gebouwen 
nu moderne lofts en boetiekjes herbergen, 
zijn het uithangbord van het verrassende 
Liverpool.

Edinburgh maakt zijn reputatie van hartelijke, 
gastvrije, culturele feeststad meer dan waar! 
Vertrek op taalreis naar de hoofdstad van 
Schotland in het groene en heuvelachtige 
noorden van Groot-Brittannië. Hier word je 
met open armen ontvangen!

Pluspunten
• cultuurstad bij uitstek
• school pal in het centrum
• rijk en gevarieerd activiteitenprogramma

Pluspunten
• ligging van de school in het centrum 
• hartelijke stad met uitgebreid cultuuraanbod
• talrijke mogelijkheden voor sociale activiteiten 

De school 
Liverpool ligt op slechts 2 uur van Londen, en verwelkomt je voor een 
taalreis die absoluut de moeite waard is. LILA Liverpool, je talenschool, ligt 
in het hart van de stad en vlak bij het uitnodigende winkelcentrum Liverpool 
ONE. Met het openbaar vervoer doorkruis je snel en gemakkelijk de stad. 

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
•  Algemene lespakketten: 20 / 28 lessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: bezoek aan Liverpool (Museum of Liverpool, Paddy’s 
Wigwam, Walker Art Gallery, Anfiel Stadium Tour, Albert Dock Tour, Stanley 
Park Walk), filmavond, barbecue ..., excursies naar York, Chester ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / appartement / zonder logement
• Halfpension / volpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een residentie of appartement moet je minstens 18 jaar oud zijn. 

De school 
Je talenschool BSC ligt in het centrum van Edinburgh, in een van de meest 
prestigieuze straten van de Schotse hoofdstad: George Street. Tijdens je 
verblijf kan je gebruikmaken van de moderne infrastructuur, met interactieve 
borden, een multimediacentrum, bibliotheek, verhuur van games en dvd’s, 
lounge ... Bovendien geniet je van een weergaloos zicht op het kasteel en 
de oude stad. Je zit hier midden in de actie, in een van de meest bruisende 
steden van Europa.

De lessen (1 les = 50 minuten / maximum 14 leerlingen per klas)
•  Algemene lespakketten: 15 / 20 / 25 / 30 lessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: geleid bezoek aan Edinburgh, musea, kunstgalerijen, lessen 
Ceilidhs (Keltische dans), quiz night, avondje uit in de pub, picknick in het 
park ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een residentie moet je minstens 18 jaar oud zijn.

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

Groot-BrittanniëEngels

Op taalreis vertrekken

Liverpool

Edinburgh 

LIVERPOOL - LILA EDINBURGH - BSC

Stad Liverpool Liverpool Edinburgh Edinburgh
Lessen/week 20 20 20 20
Logement gastgezin 

(eenpers.)
appartement 

(eenpers.)
gastgezin 
(eenpers.)

residentie 
(eenpers.)

Maaltijden/dag 2 0 2 0
1 week 515 € 497 € – –
2 weken 888 € 851 € 1.078 € 1.273 €
3 weken 1.260 € 1.206 € 1.566 € 1.858 €
4 weken 1.633 € 1.560 € 2.052 € 2.442 €
8 weken 3.077 € 2.930 € 3.905 € 4.685 €
12 weken 4.472 € 4.253 € 5.662 € 6.833 €
16 weken 5.916 € 5.623 € 7.324 € 8.885 €
24 weken 8.659 € 8.220 € 10.791 € 13.133 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

24 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN IN GROOT-BRITTANNIË: 
NEWCASTLE, MANCHESTER, PORTSMOUTH ...
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TAALLESSEN ENGELS 
IN MALTA

ALLE INFORMATIE
Kies “Op taalreis vertrekken” in de zoekbalk en 
ontdek:
• alle bestemmingen
• alle opties
• alle mogelijkheden voor de duur en data
• praktische info
•  beoordelingen en getuigenissen van onze 

deelnemers
• onze vergelijkingstool
• onze online offerte- en reservatiemodule
• onze tarieven, gegarandeerd de laagste prijs!

TAALLESSEN + 
ACTIVITEITEN/BEZOEKEN
p.26 Msida - EC English

p.26 St. Paul’s Bay - Easy School of Languages

p.26 Marsascala - Easy School of Languages

TAALLESSEN ENGELS
p.27 Sliema - LAL

p.27 St. Julian’s - EC

p.28 St. Paul’s Bay - BELS

p.28 Valletta - Easy School of Languages

ONZE SELECTIE IN DE BROCHURE:

ALLE BESTEMMINGEN 
IN EEN OOGOPSLAG:

 in de brochure   op www.wep.be

St. Julian’s  

Valletta  

Sliema  

Marsascala  

  St. Paul’s Bay

  Msida

 Paradise Bay

25
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St. Paul’s Bay is een toeristische trekpleister. Deze 
stad ligt op een vijftiental kilometer ten noorden 
van de hoofdstad Valletta. Je volgt les aan de 
Northern Junior School, de middelbare school van 
Mosta. In de zomer opent deze haar deuren voor 
de studenten van de Easy School of Languages. 
Het moderne en comfortabele gebouw biedt een 
fantastisch zicht op de kathedraal en het 
omliggende landschap.

• leeftijd: 12 tot 17 jaar
•  lessen: 20 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 45 minuten)
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen
•  activiteiten/bezoeken: beach party, BBQ, 

bezoek aan Valletta, Mdina, sport, discoavond, 
karaoke ...

• vertrekdata: van 02/07 tot 20/08
• duur: 1 tot 8 weken
•  logement: in een residentie, 

in een gedeelde kamer met 
volpension (3 maaltijden 
per dag).

In het zuidoosten van Malta verwelkomt 
Marsascala je voor de taalreis van je dromen! Dit 
kleine vissersdorp ligt verscholen aan een 
prachtige baai vol kleurrijke bootjes, echt typisch 
voor het eiland. Zowel buitenlandse toeristen als 
Maltesers komen hier graag. Er is dan ook heel 
wat te doen. Je school kijkt uit over de baai en 
beschikt over alle infrastructuur die nodig is om 
de lessen aangenaam te doen verlopen. 

• leeftijd: 12 tot 17 jaar
•  lessen: 20 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 45 minuten)
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen
• a ctiviteiten/bezoeken: beach party, BBQ, 

bezoek aan Valletta, Mdina, sport, 
discoavond, karaoke ...

• vertrekdata: van 02/07 tot 20/08
• duur: 1 tot 8 weken
•  logement: in een gastgezin, in een twee-

persoonskamer met volpension (3 maaltijden 
per dag).

Afhankelijk van de beschikbaarheid worden de 
lessen gegeven in het St. Martin’s College of in 
de Chiswick School. Deze 2 scholen bieden een 
ideaal kader voor een taalcursus Engels; de 
jongeren worden goed begeleid en omkaderd. 
De klassen beschikken over airconditioning. Er is 
steeds een schoolbus die je van de verblijfplaats 
naar de school brengt. 

•  leeftijd: 13 tot 17 jaar
•  lessen: 20 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 45 minuten)
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen
•  activiteiten/bezoeken: waterpretpark, karting, 

bezoek aan de steden Mdina, Valletta, uitstap 
naar Paradise Bay, Golden Bay, sportieve 
activiteiten ...

•  vertrekdata: van 02/07 tot 20/08
•  duur: 1 tot 6 weken
•  logement: keuze tussen verblijf in een gastgezin 

(in een gedeelde kamer met volpension, 3 
maaltijden per dag) of op hotel (in een gedeelde 
kamer met volpension, 3 maaltijden per dag).

Het programma
“Good English, great fun in Malta”, zo beschrijft onze partnerschool in Malta het 
programma op dit prachtig eiland in de Middellandse Zee. Malta is de ideale plek 
om Engels te leren terwijl je geniet van zon en zee. Je verblijf bestaat uit een 
combinatie van een cursus Engels en dagelijkse activiteiten. Zon, zee, strand en 
Engels leren samen met internationale jongeren ... wat wil je nog meer?

Logement en maaltijden
Afhankelijk van de gekozen formule verblijf je in een gastgezin, in een residentie 
of in een hotel (een resort).

Aankomst en plaatselijke begeleiding
De deelnemers worden op de luchthaven verwelkomd door de plaatselijke 
verantwoordelijke. De aankomst is op zondag en het programma start op 
maandag. Er is permanente begeleiding door het schoolteam voor de volledige 
duur van je verblijf.

Activiteiten
Voor de namiddagen en avonden is een gevarieerd activiteitenprogramma 
voorzien (BBQ night, cinema, sport ...) Geen tijd om je te vervelen! Je kan 
bovendien ook relaxen op het strand. Elke week worden er excursies 
georganiseerd.

LEEFTIJD min. 12 jaar max. 17 jaar

DUUR 1 tot 8 weken

PERIODE zomervakantie

NIVEAU basiskennis Engels

STEDEN Msida • St. Paul’s Bay • Marsascala

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten • 
administratiekosten • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals beschreven • plaatselijke 
begeleiding • toegang tot de schoolinfrastructuur • toegang tot het activiteitenprogramma • transfer 
luchthaven/verblijfplaats bij aankomst en vertrek • diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • zakgeld • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • 
facultatieve activiteiten die extra worden aangeboden • reisverzekering en/of annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar).

Stad Msida Msida St Paul’s Bay Marsascala
Lessen/week 20 20 20 20
Logement gastgezin hotel residentie gastgezin
Maaltijden/dag 3 3 3 3
1 week 551 € 678 € 566 € 513 €
2 weken 1.102 € 1.356 € 1.131 € 1.026 €
3 weken 1.653 € 2.033 € 1.696 € 1.539 €
4 weken 2.204 € 2.711 € 2.261 € 2.052 €
5 weken 2.755 € 3.389 € 2.827 € 2.565 €
6 weken 3.306 € 4.066 € 3.392 € 3.078 €
7 weken – – 3.957 € 3.591 €
8 weken – – 4.522 € 4.104 €

Op taalreis vertrekken

MALTAEngels + ACTIVITEITEN/BEZOEKEN

MSIDA - 
EC English

ST. PAUL’S BAY - Easy 
School of Languages

MARSASCALA - Easy 
School of Languages

Msida

Marsascala

St. Paul’s Bay

26 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

MEER INFO OVER ONZE PROGRAMMA’S 
EN OPTIES OP WWW.WEP.BE
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten 
• administratieve kosten • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals 
beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang 
tot het activiteitenprogramma aangeboden door de school • diverse taksen • 
certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal 
transport • zakgeld • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • paspoort- en 
visumkosten (indien van toepassing) • facultatieve excursies • reisverzekering en 
annuleringsverzekering • eventueel supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

Pluspunten
• aangename toeristische bestemming aan de kust
•  grote school

Pluspunten
•  ideaal voor zelfstandige 

studenten die graag een stapje 
in de wereld zetten

• dicht bij de zee
•  toegang tot de Beach Club en 

de gymzaal

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 32 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 1 tot 32 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf beginner

Sliema ligt aan een paradijselijke baai 5 km ten 
noorden van de Maltese hoofdstad Valletta. In 
deze gastvrije stad valt veel te beleven. Het 
oude vissershaventje van weleer is vandaag één 
van de meest bruisende en drukste badplaatsen 
van het land ...

Het oude havenstadje St. Julian’s is een 
levendige badplaats ten noorden van de 
hoofdstad Valletta. Welkom in een paradijs 
vol prachtige baaien en stranden. De talrijke 
bars en restaurants zorgen dan weer voor 
een spetterend nachtleven!

De school 
De talenschool LAL ligt in de populaire stad Sliema, vlak bij het strand. De 
hoofdstad Valletta ligt op slechts 20 minuten met de bus. Winkels, restaurants 
en andere toeristische bezienswaardigheden van de regio zijn vlot te bereiken. 
LAL Sliema beschikt over 100 lokalen met airco, een cafetaria en een bibliotheek. 
Sliema is ideaal gelegen, met alle ontspanningsmogelijkheden in de buurt 
kan je echt het nuttige aan het aangename koppelen en lessen perfect 
combineren met activiteiten en, niet onbelangrijk, ontspanning. 

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 12 leerlingen per klas)
•  Algemene lespakketten: 20 / 30 lessen
• Privélessen
• Taallessen + activiteiten
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS / TOEIC / FCE / CAE
• Business lespakket

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: filmavonden, karaokeavond, avondje op 
restaurant, bezoek aan Paradise Bay, uitstap naar Mdina, diepzeeduiken, 
cruise naar de eilanden Gozo, Comino en de Blue Lagoon ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be 

Opmerking: voor het logement in een residentie moet je minstens 18 jaar oud zijn.

De school 
De talenschool EC bevindt zich in het hartje van de badstad St. Julian’s 
en beschikt over een moderne infrastructuur (70 lichte lokalen met airco, 
2 aangename dakterrassen, gratis wifi in het hele gebouw, lounge, 
informaticalab, toegang tot de Beach Club en de gymzaal). Tijdens je 
taalverblijf in Malta kan je bovendien genieten van een aangenaam klimaat! 
Deze bestemming wordt vooral aanbevolen aan oudere en meer zelfstandige 
studenten die een zekere autonomie en meer vrijheid wensen (’s avonds 
uitgaan bijvoorbeeld). 

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 12 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 30 lessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS / TOEFL
• Business lespakket

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: bezoek aan Mdina, Three Cities, Blue Grotto, St. John’s 
Cathedral, excursie naar Gozo, bezoek aan prehistorische tempels, 
watersporten ...

Logement
• In een residentie / appartement / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

SLIEMA - LAL ST. JULIAN’S - EC

St. Julian’s

Sliema

Op taalreis vertrekken

MaltaEngels

Stad Sliema Sliema St Julian’s St Julian’s
Lessen/week 20 20 20 20
Logement gastgezin 

(eenpers.)
residentie 
(tweepers.)

gastgezin 
(eenpers.)

appartement 
(eenpers.)

Maaltijden/dag 2 1 2 0
1 week 497 € 455 € 501 € 521 €
2 weken 899 € 815 € 936 € 976 €
3 weken 1.301 € 1.175 € 1.371 € 1.431 €
4 weken 1.703 € 1.535 € 1.805 € 1.885 €
8 weken 3.123 € 2.787 € 3.544 € 3.704 €
12 weken 4.662 € 4.158 € 4.998 € 5.238 €
16 weken 6.176 € 5.504 € 6.642 € 6.962 €
24 weken 9.001 € 7.993 € 9.588 € 10.068 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten 
• administratieve kosten • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals 
beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang 
tot het activiteitenprogramma aangeboden door de school • diverse taksen • certificaat 
van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal 
transport • zakgeld • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • paspoort- en visum-
kosten (indien van toepassing) • facultatieve excursies • reisver zekering (optioneel 
verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) • eventueel supplement 
hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

LEEFTIJD min. 17 jaar

DUUR 1 tot 32 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 1 tot 32 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

St. Paul’s Bay is een topbestemming op het 
Maltese archipel. De stad ligt een vijftiental 
kilometer ten noorden van de hoofdstad 
Valletta en biedt sublieme vergezichten, een 
magnifieke kust en een unieke ontspannen 
sfeer. 

Valletta is het historische, culturele en 
architecturale centrum van Malta. De 
hoofdstad van de kleinste EU-lidstaat ligt aan 
de noordkust van het eiland. De stad is 
UNESCO-werelderfgoed. Snuif de typisch 
mediterrane sfeer op en geniet van de vele 
rijkdommen van het Maltese archipel. 

Pluspunten
• beroemde badplaats
• het nachtleven van Bugibba
• school met familiaal karakter

Pluspunten
• ideale ligging in centrum Valletta
• maximum 9 leerlingen per klas
• volledig activiteitenprogramma

De school 
Je talenschool, BELS School, ligt pal in het centrum van de badplaats. Op 
enkele minuten wandelen sta je op het strand of in de levendige wijk 
Bugibba. BELS is een kleine en gemoedelijke school die over alle moderne 
en comfortabele infrastructuur beschikt om je een optimale leeromgeving 
te bieden. Je volgt kwaliteitsvolle lessen in een paradijselijke omgeving. 
Zo koppel je het nuttige aan het aangename! 

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 12 leerlingen per klas)
•  Algemene lespakketten: 20 / 30 lessen
• Standaard lespakket + privéles / Privélessen

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten die facultatief worden aangeboden door de school: 
bezoek aan Valletta, Mdina, Għadira Bay, de stranden van Għajn Tuffieħa, 
Ġnejna en Golden Bay, musea, fietstochtjes, festas (traditionele festivals), 
theater, restaurants ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / gedeeld appartement / zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een residentie of appartement moet je minstens 18 jaar oud zijn.

De school 
Je talenschool Easy School of Languages is perfect gelegen om op 
verkenning te gaan in de stad: midden in het historisch centrum, op enkele 
minuten te voet van heel wat culturele sites, cafés, restaurants en het 
marktplein. In de moderne en lichte lokalen verbeter je je Engels in een 
relaxte en gezellige sfeer. Helemaal in harmonie met de inwoners van dit 
stukje paradijs! 

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 9 leerlingen per klas)
•  Algemene lespakketten: 20 / 30 lessen
• Standaard lespakket + privéles / Privélessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten die facultatief worden aangeboden door de 
school: geleid bezoek aan Valletta, Gozo, Mdina, jeep safari, wijndegustatie, 
attractiepark, strand, duiken, bowling, disco, traditionele festa ...

Logement
• In een residentie / appartement / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / volpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

ST. PAUL’S BAY - BELS

St. Paul’s Bay

Valletta

Op taalreis vertrekken

MaltaEngels

VALLETTA - Easy School of Languages

Stad St Paul’s Bay St Paul’s Bay Valletta Valletta
Lessen/week 20 20 20 20
Logement gastgezin 

(eenpers.)
residentie 
(eenpers.)

gastgezin 
(eenpers.)

appartement 
(eenpers.)

Maaltijden/dag 2 0 2 0
1 week 417 € 472 € 378 € 428 €
2 weken 754 € 819 € 720 € 780 €
3 weken 1.091 € 1.166 € 1.063 € 1.133 €
4 weken 1.427 € 1.512 € 1.405 € 1.485 €
8 weken 2.657 € 2.622 € 2.623 € 2.743 €
12 weken 3.946 € 3.871 € 3.917 € 4.077 €
16 weken 5.234 € 5.119 € 5.211 € 5.411 €
24 weken 7.460 € 7.025 € 7.799 € 8.079 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

28 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN IN MALTA: 
MSIDA ...
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TAALLESSEN ENGELS IN 
DE VERENIGDE STATEN

ALLE INFORMATIE
Kies “Op taalreis vertrekken” in de zoekbalk en 
ontdek:
• alle bestemmingen
• alle opties
• alle mogelijkheden voor de duur en data
• praktische info
•  beoordelingen en getuigenissen van onze 

deelnemers
• onze vergelijkingstool
• onze online offerte- en reservatiemodule
• onze tarieven, gegarandeerd de laagste prijs!

ALLE BESTEMMINGEN 
IN EEN OOGOPSLAG:

 in de brochure   op www.wep.be

TAALLESSEN + 
ACTIVITEITEN/BEZOEKEN
p.30 New York - LAL Fordham University

p.30 Boston - Stafford CATS Academy

p.30 Boston - LAL

p.31 San Diego - IH 

p.31 Fort Lauderdale - LAL

p.31 Boca Raton - LAL

p.32 Santa Barbara - ELC UCSB

p.32 Los Angeles (Regio) - FLS Citrus College

p.32 Los Angeles - EC UCLA

TAALLESSEN + SPORT/KUNST
p.33 New York - St. Francis College (Dans)

p.33 Fullerton - FLS California State University 
(Surf)

p.33 Boston - FLS Fisher College (Basket)

TAALLESSEN ENGELS
p.34 New York - Brooklyn School of Languages

p.34 Boston - FLS

p.35 Fort Lauderdale - LAL

p.35 Miami - EC

p.36 Los Angeles - ELC

p.36 Los Angeles (Regio) - FLS Citrus College

p.37 San Diego - Embassy 

p.37 San Francisco - Stafford House 

p.38 Santa Barbara - ELC

p.38 Honolulu - Global Village Hawaii

ONZE SELECTIE IN DE BROCHURE:

Boston  

Chicago 

Philadelphia 

New York  

Miami  

Boca Raton  

Washington DC 

Fullerton  

 Santa Monica

  Honolulu

 Las Vegas

  Los Angeles

 Mission Viejo

  San Diego

  San Francisco

  Santa Barbara

Fort Lauderdale  
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • transfer luchthaven/verblijfplaats/luchthaven • 
inschrijvingskosten • administratieve kosten • diverse taksen • logement en maaltijden zoals 
beschreven • didactisch materiaal • plaatselijke bijstand • activiteitenprogramma en excursies.

NIET INBEGREPEN: vliegtuigticket H/T • extra aangeboden excursies of activiteiten • maaltijden 
tijdens de excursies • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • lokaal transport (buiten 
de georganiseerde excursies) • persoonlijke uitgaven • reisverzekering en/of annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar) • eventueel supplement hoogseizoen • supplement voor deelnemers < 16 
jaar (Boston Cats Academy).

De talenschool LAL ligt in de pittoreske wijk 
North End, in hartje Boston. De sfeer is er 
gemoedelijk. Deze kleine school heeft alles 
te bieden voor een geslaagd verblijf in de 
historische hoofdstad van de USA: gratis wifi, 
computerklas, keuken, lounge. Je volgt boeiende 
lessen en geniet daarnaast van een volledig 
programma aan activiteiten en excursies, samen 
met jongeren van over de hele wereld.  

• leeftijd: 14 tot 18 jaar 
•  lessen: 20 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 45 minuten) 
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen 
•  activiteiten/bezoeken: Harvard University, 

Downtown Boston, New England Aquarium, 
Boston Common, Cambridge, New York … 

•  vertrekdata: start op 25/06, 02/07, 09/07, 
16/07, 23/07, 30/07 (1 tot 4 weken), 06/08 
(1 tot 3 weken), 13/08 (1 tot 2 weken) en 
20/08 (1 week)

•  duur: 1 tot 4 weken (afhankelijk van je 
vertrekdatum) 

•  logement: in een gastgezin, in een 
tweepersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag).

Ontdek de bakermat van Amerika: Boston! Het 
is geen toeval dat Boston één van de populairste 
bestemmingen is bij studenten. Een rijke cultuur, 
een belangrijk historisch verleden, veel animatie, 
indrukwekkende universiteiten en dat allemaal in 
één fantastische stad. Je verblijft op een campus 
dicht bij het centrum en het strand en geniet van 
een rustige, groene omgeving en de uitgebreide 
campusfaciliteiten.

• leeftijd: 12 tot 17 jaar 
•  lessen: 20 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 45 minuten) 
• grootte van de klas: maximum 16 leerlingen 
•  activiteiten/bezoeken: bezoek aan Boston 

Common, Freedom Trail, Science Museum, 
Harvard University, Fenway Park … 

•  vertrekdata: 09/07, 16/07 en 23/07 (1 tot 
3 weken), 30/07 (1 tot 2 weken) en 06/08 
(1 week) 

•  duur: 1 tot 3 weken (afhankelijk van je 
vertrekdatum) 

•  logement: in een residentie, in een 
eenpersoons kamer met volpension 
(3 maaltijden per dag).

Het programma
Ontdek Amerika, verbeter je Engels en geniet volop van de zomer! Na de 
kwaliteitsvolle lessen Engels maak je kennis met de Amerikaanse cultuur via 
talrijke excursies en activiteiten die je volledig onderdompelen in dit fascinerend 
land! Je moet enkel nog kiezen: East Coast / West Coast?

Logement en maaltijden
Afhankelijk van de formule verblijf je in een gastgezin of in een residentie, in 
een een- of tweepersoonskamer of gedeelde kamer met volpension. Meer 
informatie vind je in de beschrijving van de scholen/programma’s hieronder.

New York! New York! Deze stad is een unieke 
ervaring op zich. Je voelt je heel klein, het leven 
raast er voorbij en op elke hoek van de straat 
kom je in een andere wereld terecht. Je verblijft 
op de campus Rose Hill, opgericht in 1841. Deze 
ligt midden in een prachtig park van 34 hectare 
in het noorden van Manhattan, vlak naast de 
New York Botanical Garden. Als je droomt van 
een onvergetelijk verblijf in de Big Apple, dan 
moet je niet langer zoeken. 

• leeftijd: 12 tot 18 jaar 
•  lessen: 20 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 45 minuten) 
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen 
•  activiteiten/bezoeken: Empire State Building, 

Vrijheidsstandbeeld, Times Square, bezoek 
aan het National History Museum en het 
MOMA ... 

•  vertrekdata: 05/07 (1 tot 4 weken), 12/07 
(1 tot 3 weken), 19/07 (1 tot 2 weken) en 
27/07 (1 week) 

•  duur: 1 tot 4 weken (afhankelijk van je 
vertrekdatum) 

•  logement: in een residentie, 
in een tweepersoonskamer 
met volpension (3 maaltijden 
per dag).

LEEFTIJD min. 11 jaar

DUUR 1 tot 6 weken

PERIODE zomervakantie

NIVEAU vanaf beginner

STEDEN New York • Boston • San Diego 
• Fort Lauderdale • Boca Raton 

Op taalreis vertrekken

Verenigde StatenEngels + ACTIVITEITEN/
BEZOEKEN

Boston

San Diego

New York

Boca Raton

Fort Lauderdale

NEW YORK - LAL Fordham 
University

BOSTON - Stafford House - 
Cats Academy BOSTON - LAL

30 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

MEER INFO OVER ONZE PROGRAMMA’S 
EN OPTIES OP WWW.WEP.BE

WE1602_BENL05a Brochure JSECL 3-66.indd   30 26/12/16   21:13



Wuivende palmbomen, zandstranden en een 
heerlijk zonnetje het hele jaar door … Dat staat 
je te wachten in Boca Raton! De talenschool LAL 
verwelkomt je op de campus van Lynn University, 
een veilige en rustige oase op 10 minuten van 
het centrum. Je hebt toegang tot alle faciliteiten: 
2 openluchtzwembaden, basketbal-, baseball-, 
softbal-, voetbal-, tennis- en hockeyvelden … 
En dan zijn er nog de activiteiten en excursies. 
Dit wordt een onvergetelijke zomer in een 
topbestemming in Florida! 

• leeftijd: 12 tot 18 jaar 
•  lessen: 20 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 45 minuten) 
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen 
•  activiteiten/bezoeken: Miami Beach, Coconut 

Grove, Fort Lauderdale, Everglades, 
Disneyworld, Pool Party, Treasure Hunt, 
karaoke...

•  vertrekdata: start op 28/06, 05/07, 12/07 
(1 tot 4 weken), 19/07 (1 tot 3 weken), 26/07 
(1 tot 2 weken) en 02/08 (1 week)

•  duur: 1 tot 4 weken (afhankelijk 
van je vertrekdatum) 

•  logement: in een residentie, 
in een gedeelde kamer met 
volpension (3 maaltijden 
per dag).

Breng een fantastische zomer door in Florida, 
meer bepaald in Fort Lauderdale, het “Venetië 
van Amerika”! Deze stad wordt doorkruist door 
waterwegen en is ook nog eens the place to be 
voor watersportliefhebbers. Je talenschool ligt op 
een kwartiertje van het strand. Er is een zwembad, 
een tuin, een lounge en nog veel meer: de ideale 
omgeving om je vakantie door te brengen, toch? 
Dus waar wacht je nog op? Off to Sunshine 
State!

• leeftijd: 14 tot 18 jaar 
•  lessen: 20 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 45 minuten) 
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen 
•  activiteiten/bezoeken: Miami Beach, Coconut 

Grove, Fort Lauderdale, Everglades, 
Disneyworld, Pool Party, Treasure Hunt, 
Karaoke...

•  vertrekdata: start op 25/06, 02/07, 09/07, 
16/07, 23/07, 30/07 (1 tot 4 weken), 06/08 
(1 tot 3 weken), 13/08 (1 tot 2 weken) en 
20/08 (1 week)

•  duur: 1 tot 4 weken (afhankelijk van je 
vertrekdatum) 

•  logement: in een gastgezin, in een 
tweepersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag).

Aankomst en plaatselijke begeleiding
Je komt aan op de luchthaven op woensdag of zondag (de lijst van luchthavens 
vind je op onze website) en het programma start de volgende morgen. Tijdens 
de volledige duur van het verblijf beschik je over een permanente begeleiding 
van het schoolteam voor alles wat te maken heeft met je logement, je integratie 
in het plaatselijk leven, je taallessen, de evaluatie van je vooruitgang maar ook 
voor inlichtingen in verband met je verblijf ter plaatse.

Activiteiten
In het gekozen programma is een heel pakket aan activiteiten inbegrepen. 
Daarnaast zal elk talencentrum nog extra activiteiten aanbieden als optie. 
Deze zijn al dan niet gratis en je kan zelf beslissen of je hieraan wil deelnemen 
of niet.

Je American dream wordt werkelijkheid in San 
Diego! Een dynamische en aangename stad 
aan de Stille Oceaan, waar de zon altijd schijnt. 
De talenschool IH Diego ligt in de bruisende 
wijk Fashion Valley: ideaal om te proeven van 
het leven in Californië. De dagen zijn verdeeld 
tussen taallessen Engels en activiteiten. Elke 
week wordt ook een volledige daguitstap 
voorzien. 

• leeftijd: 14 tot 17 jaar 
•  lessen: 17,5 lessen algemeen Engels per 

week (1 les = 50 minuten) 
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen 
•  activiteiten/bezoeken: Sea World, San Diego 

Zoo, Los Angeles, Laser Tag, Roller-Skating, 
Beach BBQ, Bowling ...

•  vertrekdata: start op 25/06, 02/07 
(2 tot 6 weken), 09/07 (2 tot 5 weken), 16/07 
(2 tot 4 weken), 23/07 (2 tot 3 weken) en 
30/07 (2 weken)

•  duur: 2 tot 6 weken (afhankelijk van je 
vertrekdatum) 

•  logement: in een gastgezin, in een een- 
of tweepersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag).

SAN DIEGO - IH FORT LAUDERDALE - LAL BOCA RATON - LAL Lynn 
University

Stad New York Boston Stafford House Boston LAL San Diego San Diego Fort Lauderdale Boca Raton
Lessen/week 20 20 20 17,5 17,5 20 20
Logement residentie residentie gastgezin gastgezin (eenpers.) gastgezin (tweepers.) gastgezin residentie
Maaltijden/dag 3 3 3 3 3 3 3
1 week 1.329 € 1.553 € 1.011 € – – 985 € 1.100 €
2 weken 2.657 € 2.893 € 2.022 € 2.199 € 2.122 € 1.970 € 2.199 €
3 weken 3.986 € 4.233 € 3.033 € 3.154 € 3.038 € 2.955 € 3.298 €
4 weken 5.314 € – 4.043 € 4.109 € 3.954 € 3.940 € 4.398 €
5 weken – – – 5.063 € 4.870 € - -
6 weken – – – 6.018 € 5.786 € - -
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Het programma
Ontdek Amerika, verbeter je Engels en geniet volop van de zomer! Naast 
taallessen Engels aan scholen van topkwaliteit maak je kennis met de 
Amerikaanse cultuur via talrijke excursies en activiteiten!

Logement en maaltijden 
Afhankelijk van de gekozen formule verblijf je in een gastgezin of in een 
residentie. Meer informatie vind je in de beschrijving van de programma’s 
hieronder. 

Aankomst en plaatselijke begeleiding 
Je komt aan op zaterdag of zondag op de luchthaven van Los Angeles en het 
programma start de volgende morgen. Tijdens de volledige duur van het 
verblijf beschik je over een permanente begeleiding van het schoolteam.

Activiteiten
In het gekozen programma is een heel pakket aan activiteiten inbegrepen. 
Ideaal om je Engels te oefenen in een relaxte omgeving. En naar Californië te 
gaan natuurlijk!

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • transfer luchthaven/verblijfplaats/luchthaven • 
inschrijvingskosten • administratieve kosten • diverse taksen • logement en maaltijden zoals beschreven 
• didactisch materiaal • plaatselijke begeleiding • activiteiten programma en excursies.

NIET INBEGREPEN: vliegtuigticket H/T • lunch (bij de formules met halfpension) • maaltijden tijdens 
de excursies • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • extra aangeboden excursies of 
activiteiten • lokaal transport (buiten de georganiseerde excursies) • persoonlijke uitgaven • 
reisverzekering en/of annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) • eventueel supplement 
hoogseizoen.

Iedereen droomt van de kust in Californië, maar 
nu heb jij de kans om er deze zomer een vakantie 
door te brengen. Santa Barbara verwacht je! 
Je volgt lessen Engels op de campus van de 
Universiteit van Santa Barbara, op wandelafstand 
van het strand. Je kan bovendien gebruikmaken 
van de volgende infrastructuur: tennis-, basket- 
en volleybalterreinen, zwembad, lounge, tv, 
pingpongtafel, voetbaltafel ... Daarnaast krijg je de 
kans om deel te nemen aan diverse activiteiten 
waarvan alleen Californië het geheim kent! 

• leeftijd: 11 tot 17 jaar 
•  lessen: 20 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 50 minuten) 
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen 
•  activiteiten/bezoeken: zwemmen, sport-

activiteiten, Red Tile Walking Tour, Museum 
of Arts, Ice Cream Party, botanische tuin, 
Los Angeles, Beach Party, Universal Studios, 
Santa Barbara, shopping ... 

• vertrekdata: van 01/07 tot 22/07 
• duur: 2 tot 5 weken 
•  logement: in een residentie, 

in een tweepersoonskamer 
met volpension (3 maaltijden 
per dag). 

SANTA BARBARA (UCSB) - 
ELC

De talenschool EC ligt op de beroemde campus 
van de University of California, Los Angeles, 
kortweg UCLA. Legendarische wijken als Bel Air 
en Beverly Hills en het al even bekende Santa 
Monica Beach liggen vlakbij! Op de campus 
geniet je van de typisch Amerikaanse sfeer, de 
vele sportmogelijkheden en een gevarieerd 
programma activiteiten om je Engels te oefenen. 
Je American Dream wordt werkelijkheid!

• leeftijd: van 13 tot 17 jaar 
•  lessen: 20 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 45 minuten) 
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen
•  activiteiten/bezoeken: Hollywood, Venice 

Beach, The Getty Centre, Santa Monica 
Beach...

• vertrekdata: van 24/06 tot 29/07 
• duur: 1 tot 6 weken 
•  logement: in een residentie, in een gedeelde 

kamer met volpension 
(3 maaltijden per dag).

De lessen Engels worden georganiseerd op de 
campus van het Citrus College in Glendora 
op 35 minuten ten oosten van Los Angeles. Na 
de geweldige activiteiten (Hollywood, Santa 
Monica, Beverly Hills, Universal Studios …) kom 
je terug op de campus waar je naar hartenlust 
gebruik kan maken van de uitgebreide moderne 
infrastructuur (multimediazaal, theater, cafetaria, 
tennisvelden, bibliotheek, conferentiezalen, 
lounge ...).

• leeftijd: min. 15 jaar 
•  lessen: 18 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 50 minuten) 
• grootte van de klas: maximum 20 leerlingen 
•  activiteiten/bezoeken: Hollywood, Beverly 

Hills, Old Town Pasadena, Disneyland, 
Huntington Beach, Universal Studios ... 

• vertrekdata: van 25/06 tot 30/07
• duur: 3 weken
•  logement: in een gastgezin, in een 

tweepersoonskamer met halfpension 
(ontbijt en avondmaal). 

LOS ANGELES (UCLA) - ECLOS ANGELES (Regio, Citrus 
College) - FLS

LEEFTIJD min. 11 jaar

DUUR 1 tot 6 weken

PERIODE zomervakantie

NIVEAU vanaf beginner

STEDEN New York • Los Angeles 
• Los Angeles (Regio)

Los Angeles

Santa Barbara

Op taalreis vertrekken

Verenigde StatenEngels + ACTIVITEITEN/
BEZOEKEN

Stad Santa Barbara Los Angeles 
(Citrus College)

Los Angeles 
(UCLA)

Lessen/week 20 18 20
Logement residentie gastgezin residentie
Maaltijden/dag 3 2 3
1 week – – 1.669 €
2 weken 2.966 € – 3.173 €
3 weken 4.249 € 3.798 € 4.678 €
4 weken 5.458 € – 6.182 €
5 weken 6.773 € – 7.686 €
6 weken – – 9.191 €

32 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

MEER INFO OVER ONZE PROGRAMMA’S 
EN OPTIES OP WWW.WEP.BE
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LEEFTIJD min. 14 jaar

DUUR 2 tot 4 weken

PERIODE zomervakantie

NIVEAU vanaf beginners 

STEDEN  New York • Fullerton • Boston

Verenigde StatenEngels + SPORT/KUNST

Op taalreis vertrekken

Fullerton

Boston

New York

Het programma
Breng je zomer door op een slimme manier! Volg lessen Engels en combineer 
dit met je favoriete sport (surf, dans, basketbal …). Wat je ook kiest, je zal je 
zeker niet vervelen en komt gegarandeerd terug met leuke herinneringen. 

Logement en maaltijden 
Afhankelijk van de gekozen formule, verblijf je in een gastgezin of in een 
residentie. Meer informatie vind je in de beschrijving van de scholen hieronder.

Aankomst en plaatselijke begeleiding 
Je komt aan op zondag en het programma start de volgende morgen. Tijdens 
de volledige duur van het verblijf beschik je over permanente begeleiding van 
het schoolteam.

Activiteiten
Naast de sportlessen neem je ook deel aan een gevarieerd activiteiten-
programma.

Basketbal werd in de 19e eeuw in Amerika 
uitgevonden en is ondertussen uitgegroeid tot 
een wereldwijd fenomeen. Ben jij ook fan van 
Tony Parker, Kobe Bryant of Shaquille O’Neal? 
Krijg je kippenvel bij een match van de NBA? Je 
kan je balcontrole samen met je kennis van het 
Engels verbeteren op de campus van het Fisher 
College, in de historische wijk Back Bay in 
Boston. Na de lessen Engels train je met ervaren 
coaches. Je leert de bal beter beheersen, je 
worpen richten en de typische verdedigings- en 
aanvalstactieken van het Amerikaanse basket. 

• leeftijd: min. 15 jaar 
•  lessen: 18 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 50 minuten) 
• grootte van de klas: maximum 20 leerlingen 
• sportmodule: 12 basketballessen per week 
•  vertrekdata: start op 25/06, 02/07, 09/07 en 

16/07
• duur: 3 weken 
•  logement: in een residentie, in een gedeelde 

kamer met halfpension (ontbijt en avondmaal).
Opmerking: Je kan ook kiezen voor een module fotografie. 
Meer informatie op www.wep.be

Op slechts 1 metrohalte van Manhattan ligt 
Brooklyn, momenteel de hipste wijk van New 
York. Het is een echt dorp in de metropool, met 
typische straten waar bars, restaurants en 
kunstgalerijen elkaar verdringen. Geen betere 
plek om New York onveilig te maken! Hier kan je 
een dansinitiatie volgen onder de begeleiding 
van lesgevers van de Mark Morris Dance Group, 
een dansschool met wereldfaam. Zumba, salsa, 
jazz, hiphop of moderne dans: keuze te over! 

• leeftijd: 14 tot 17 jaar 
•  lessen: 20 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 45 minuten) 
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen 
•  sportmodule: 2 danslessen van telkens 3 uur 

per week 
•  vertrekdata: 25/06 en 02/07 (2, 3 of 4 weken), 

09/07 (2 of 3 weken) en 16/07 (2 weken) 
•  duur: 2 tot 4 weken (afhankelijk van je 

vertrekdatum) 
•  logement: in een gastgezin, in een 

tweepersoonskamer, met volpension 
(3 maaltijden per dag). 

Opmerking: Je kan ook kiezen voor een module fotografie. 
Meer informatie op www.wep.be

Surfen aan de kust van Californië en tegelijk 
vloeiend Engels leren praten, een droomcombi-
natie! De lessen Engels gaan door op de campus 
van de California State University in Fullerton, op 
20 minuten van de mooiste stranden. Elke week 
krijg je 10 surflessen van ervaren instructeurs. 
Daarnaast is er een volledig activiteiten programma. 
De garantie op een goedgevulde vakantie!

• leeftijd: min. 15 jaar 
•  lessen: 18 lessen algemeen Engels per week 

(1 les = 50 minuten) 
• grootte van de klas: maximum 20 leerlingen 
• surf: 10 surflessen per week 
•  vertrekdata: start op 25/06, 02/07, 09/07 of 

16/07 
• duur: 3 weken
•  logement: in een residentie, in een 

tweepersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag).

Opmerking: Je kan ook kiezen voor een module cinema of 
theater. Meer informatie op www.wep.be

SURF - FLS California State 
University (Fullerton)

DANS - St. Francis College 
(New York)

BASKET - FLS Fisher 
College (Boston)

Tarieven
INBEGREPEN: zie de beschrijving van elke formule • didactisch materiaal • transfer luchthaven/ 
verblijfplaats/luchthaven (luchthaven van Los Angeles, New York JFK of Boston naargelang de gekozen 
formule) • metroabonnement voor de duur van het verblijf (St. Francis College).

NIET INBEGREPEN: vliegtuigticket H/T • maaltijden tijdens de excursies • paspoort- en visumkosten 
(indien van toepassing) • extra aangeboden excursies of activiteiten • lokaal transport • persoonlijke 
uitgaven • reisverzekering en/of annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

Stad Engels + Dans 
New York

Engels + Surf
Fullerton

Engels + Basket 
Boston

Lessen/week 20 18 18
Logement gastgezin residentie residentie
Maaltijden/dag 3 3 2
2 weken 2.851 € – –
3 weken 3.932 € 4.071 € 3.610 €
4 weken 4.729 € – –
5 weken – – –
6 weken – – –
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten 
• administratieve kosten • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals beschreven 
• plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang tot het 
activiteitenprogramma aangeboden door de school • diverse taksen • certificaat van 
deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal 
transport • zakgeld • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies 
• reisverzekering en annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) • paspoort- en 
visumkosten (verplicht voor alle programma’s van meer dan 12 weken of alle 
programma’s met meer dan 20 lessen/week) • eventueel supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 1 tot 12 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis 

LEEFTIJD min. 15 jaar

DUUR 1 tot 52 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf beginner

Boston is de hoofdstad en ook de grootste stad 
van de staat Massachusetts. De stad is vooral 
bekend om haar culturele uitstraling. Die heeft 
ze te danken aan de aanwezigheid van tal van 
universiteiten, bibliotheken en musea. Een 
wandeling tussen de gebouwen van de koloniale 
periode in de wirwar van straten laat zonder 
twijfel een onvergetelijke indruk na!

Je kent the Big Apple wellicht zo goed van 
films en series dat het lijkt of je er al gewoond 
hebt. New York is een wereldstad, een stad 
van duizelingwekkende wolkenkrabbers en 
gele taxi’s, de stad waar alles kan maar 
vooral the city that never sleeps ... Van 5th 
Avenue tot Central Park via Broadway, het 
legendarische NYC ligt aan je voeten!

Pluspunten
•  zeer populaire school, vooral tijdens de zomer
•  ideaal gelegen in het stadscentrum
•  historische universiteitsstad
•  stad aan de kust

Pluspunten
• school in een hippe wijk 
•  ideaal voor zelfstandige studenten 
•  gevarieerde activiteitenplanning
• moderne infrastructuur 

De school 
De talenschool FLS in Boston ligt in het hoger gelegen centrum van de stad 
en biedt uitzicht op de wijk Boston Common en prachtige tuinen en parken. 
De historische Freedom Trail en het openbaar vervoer liggen op wandelaf-
stand: ideaal om de stad te verkennen. Tijdens je verblijf in Boston volg je 
lessen Engels van topkwaliteit en kan je gebruikmaken van de uitgebreide 
infrastructuur van de school: computers (internet), lounge (met tv, dvd, 
stereo), uitgeruste keuken, toegang tot de bibliotheek van Boston en de 
sportfaciliteiten van Boston Common Park (tennisvelden, schaatsbaan …). 

De lessen (1 les = 50 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 18 / 24 / 30 / 36 lessen
• Taallessen + activiteiten / bezoeken
• Voorbereiding op officiële taalexamens: TOEFL / IELTS 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: bezoek aan de Universiteit van Harvard, het MIT-museum, 
shoppen in Newbury Street, baseballwedstrijd van de Red Sox, ijsschaatsen, 
weekendje New York ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / zonder logement
• Halfpension
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer / gedeelde kamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

De school 
Je talenschool Brooklyn School of Languages ligt in het hartje van Brooklyn 
Heights, een van de hipste wijken van New York. Te voet ben je in 5 minuutjes 
aan de beroemde Brooklyn Promenade en met de metro is het slechts 
1 halte tot Manhattan. Het gebouw ligt vlak bij verschillende metro- en 
buslijnen, tal van hippe boetieks en winkeltjes, restaurants en bars ... 
Kortom, je hebt er alle voordelen en troeven van het bruisende New York 
City in combinatie met de eigen, originele identiteit van Brooklyn!

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 12 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 22 lessen
• Standaard lespakket + privéles
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: uitstap naar Boston, Washington D.C., Philadelphia, bezoek 
aan het Museum of Modern Art (MoMA), American Museum of Natural 
History, Bronx Zoo, Bryant Park, Central Park ...

Logement
• In een gastgezin / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

Boston

New York

NEW YORK - Brooklyn School of Languages BOSTON - FLS

Verenigde StatenEngels

Op taalreis vertrekken

Stad New York New York Boston Boston
Lessen/week 20 20 18 18
Logement gastgezin 

(eenpers.)
gastgezin 
(eenpers.)

gastgezin 
(eenpers.)

residentie 
(gedeeld)

Maaltijden/dag 1 2 2 2
1 week 820 € 888 € 921 € 1.089 €
2 weken 1.450 € 1.585 € 1.502 € 1.839 €
3 weken 2.078 € 2.281 € 2.083 € 2.589 €
4 weken 2.708 € 2.978 € 2.618 € 3.293 €
8 weken 5.005 € 5.545 € 4.837 € 6.187 €
12 weken 7.411 € 8.222 € 7.086 € 9.111 €

Als je langer dan 12 weken wil vertrekken, moet je kiezen voor een formule met meer 
lessen. Meer details op onze website.

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

34 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN IN DE VERENIGDE STATEN: 
SANTA MONICA, CHICAGO, LAS VEGAS ...
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Fort Lauderdale is een zonnige badstad in de 
staat Florida. Dit “Venetië van Amerika” heeft 
zijn bijnaam niet gestolen, want naast de 
prachtige stranden aan de Atlantische Oceaan 
zijn er ook de talrijke waterwegen die de stad 
doorkruisen. Zo is Fort Lauderdale uitgegroeid 
tot een belangrijk watersportcentrum.

Miami ligt in het zuidoosten van Florida en is 
de poort naar de Caraïben. Met zijn torenhoge 
wolkenkrabbers, prachtige stranden en 
ontelbare villa’s van sterren is Miami the 
place to be, ook in tal van Amerikaanse 
tv-series. 

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten 
• administratieve kosten • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals 
beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang tot 
het activiteitenprogramma aangeboden door de school • diverse taksen • certificaat 
van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal 
transport • zakgeld • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies • 
reisverzekering en annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) • paspoort- en visumkos-
ten (verplicht voor alle programma’s van langer dan 12 weken of alle programma’s van meer 
dan 20 lessen/week) • eventueel supplement hoogseizoen • supplement < 18 jaar (EC Miami).

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

Pluspunten
• school in een bruisende wijk, vlak bij het strand 
• aangename temperaturen 
• uitstekende infrastructuur

Pluspunten
• school dicht bij het strand
•  aangenaam klimaat heel het jaar door
• ontspanningsmogelijkheden
•  bezoek aan beroemde trekpleisters

De school 
Aangename temperaturen, ultramoderne infrastructuur, kwaliteitsvol onder-
wijs, een ideale ligging (op 7 minuten van het strand) ... Het talencentrum 
LAL in Fort Lauderdale garandeert je een onvergetelijk verblijf! Je volgt 
lessen Engels bij ervaren leerkrachten en na de les ben je vrij om te genie-
ten van alles wat deze heerlijke bestemming in Florida te bieden heeft: 
duiken, watersport, relaxen op het strand, shoppen ... en nog veel meer! 

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 24 / 30 lessen
• Taallessen + activiteiten / bezoeken
• Voorbereiding op officiële taalexamens: TOEFL / TOEIC / FCE / CAE
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: bezoek aan het Everglades National Park, belangrijkste attracties 
en bezienswaardigheden van Fort Lauderdale, Kennedy Space Center, Miami ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / volpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor de optie “logement in residentie” moet je minstens 18 jaar oud zijn.

De school 
Volg les in de lokalen van onze partnerschool EC, in het centrum van South Beach, 
in de drukbezochte winkelstraat Lincoln Road ... In een paar minuten wandel je 
naar het strand, tal van restaurants, bars, cafés en winkels. Of ga na de les 
flaneren op Collins Avenue en bewonder de art-decogebouwen op Ocean Drive, 
de beroemdste plek van South Beach. Zien en gezien worden, is hier het motto!

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 24 / 30 lessen
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: Ocean Drive, Little Havana, Coral Castle, 
Lincoln Road Mall ..., bezoek aan het Everglades National Park, Miami 
Seaquarium, shopping in de Aventura Mall, ontspanning op het strand 
(South Beach), filmavond, bowling, rugbymatch (Miami Dolphins) ...

Logement
• In een gastgezin / appartement / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be 

Opmerking: voor de optie “logement in appartement” moet je minstens 18 jaar oud zijn.

LEEFTIJD min. 14 jaar

DUUR 1 tot 52 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 48 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf beginner

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

Fort Lauderdale

Miami

FORT LAUDERDALE - LAL MIAMI - EC

Stad Fort Lauderdale Fort Lauderdale Miami Miami
Lessen/week 20 20 20 20
Logement gastgezin 

(eenpers.)
residentie 
(eenpers.)

gastgezin 
(eenpers.)

appartement 
(tweepers.)

Maaltijden/dag 2 1 2 0
1 week 824 € 935 € 979 € 907 €
2 weken 1.391 € 1.613 € 1.752 € 1.608 €
3 weken 1.959 € 2.291 € 2.525 € 2.308 €
4 weken 2.526 € 2.970 € 3.298 € 3.009 €
8 weken 4.498 € 5.463 € 6.390 € 5.811 €
12 weken 6.676 € 8.123 € 9.262 € 8.394 €

Als je langer dan 12 weken wil vertrekken, moet je kiezen voor een formule met meer 
lessen. Meer details op onze website.

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE
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Los Angeles, de tweede grootste stad van de 
Verenigde Staten, ligt in het zuiden van 
Californië, aan de Stille Oceaan. Heb je er altijd 
van gedroomd om een ster te ontmoeten op 
straat, te studeren vlak bij Hollywood, Beverly 
Hills en het strand van Santa Monica? Droom 
niet langer, pak je koffers!

Glendora ligt aan de voet van de San Gabriel 
Mountains (op een half uur van Los Angeles) 
en lijkt de perfecte combinatie tussen de rust 
van de voorstad en de boeiende beziens-
waardigheden en bloeiende culturele 
activiteiten van de City of Angels.

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten 
• administratieve kosten • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals beschreven 
• plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang tot het activiteiten-
programma aangeboden door de school • diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer • lokaal transport • zakgeld • maaltijden 
die hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies • reisverzekering en 
annulerings verzekering (optioneel verkrijgbaar) • paspoort- en visumkosten (verplicht 
voor alle programma’s van meer dan 12 weken of alle programma’s van meer dan 
20 lessen/week) • eventueel supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

Pluspunten
• centrale ligging van de school
• aangename temperaturen
•  gevarieerde activiteitenplanning
•  vlak bij de stranden van Santa Monica

Pluspunten
•  veilige en rustige omgeving
•  op de campus van een Amerikaans College 
• gevarieerde activiteiten
•  alle voordelen van Los Angeles, zonder de nadelen

De school 
Het English Language Centre in Los Angeles ligt op Wilshire Boulevard, in het 
westen van de stad. De temperatuur daalt hier zelden tot onder de 20°C en 
Beverly Hills, Hollywood en de stranden van Santa Monica liggen vlakbij. 
Koppel het nuttige aan het aangename en volg hier taallessen Engels, je kan 
het echt niet beter treffen! Alle infrastructuur om je verblijf zo aangenaam 
mogelijk te maken is bovendien aanwezig: informaticalokaal, lounge ...

De lessen (1 les = 50 minuten / maximum 14 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 24 / 30 lessen
• Standaard lespakket + privéles / Privélessen
• Taallessen + activiteiten: surf / tennis / Hollywood / yoga
• Voorbereiding op officiële taalexamens: TOEFL 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: avondmaal bij de “Cheesecake Factory”, bijwonen van een 
wedstrijd van de Dodgers, Rodeo Drive, bezoek en shoppen in Hollywood, het 
strand van Santa Monica, Disneyland, Magic Mountain, SeaWorld, Las Vegas, 
San Diego of San Francisco, Universal Studios, Yosemite National Park ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / appartement / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in residentie of appartement moet je minstens 18 jaar oud zijn.

De school 
De talenschool van FLS ligt op de campus van het Citrus College in 
Glendora. Geniet van de aangename omgeving en de uitgebreide 
infrastructuur van een typische Amerikaanse campus: multimedialab, 
cafetaria, lounge, verschillende tennisterreinen, bibliotheek, olympisch 
zwembad, golfterrein … Met het openbaar vervoer kan je makkelijk naar 
Los Angeles en andere bezienswaardigheden in Californië.

De lessen (1 les = 50 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
• Algemene lespaketten: 18 / 24 / 30 / 36 lessen
• Taallessen + activiteiten / bezoeken
• Voorbereiding op officiële taalexamens: TOEFL / TOEIC 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: shopping in Glendora, bezoek aan het Rubel 
Castle, het Historical Society Museum, het Haugh Performing Arts Center, 
Disneyland, Universal Studios, Venice Beach, Hollywood en Beverly Hills, 
wedstrijd van de L.A. Lakers ...

Logement
• In een gastgezin / zonder logement
• Halfpension
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 48 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf beginner

LEEFTIJD min. 15 jaar

DUUR 1 tot 52 weken 

START elke maandag

NIVEAU vanaf beginner

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

Verenigde StatenEngels

Op taalreis vertrekken

Los Angeles

LOS ANGELES - ELC
LOS ANGELES (Voorstad), 

Citrus College - FLS

Stad Los Angeles 
(ELC) 

Los Angeles 
(ELC) 

Los Angeles 
(FLS)

Los Angeles 
(FLS)

Lessen/week 20 20 18 18
Logement gastgezin 

(eenpers.)
appartement 

(eenpers.)
gastgezin 
(eenpers.)

gastgezin 
(tweepers.)

Maaltijden/dag 2 0 2 2
1 week 920 € 1.412 € 921 € 848 €
2 weken 1.563 € 2.533 € 1.502 € 1.357 €
3 weken 2.207 € 3.654 € 2.083 € 1.866 €
4 weken 2.813 € 4.737 € 2.618 € 2.329 €
8 weken 5.276 € 9.109 € 4.837 € 4.258 €
12 weken 7.665 € 13.408 € 7.086 € 6.218 €

Als je langer dan 12 weken wil vertrekken, moet je kiezen voor een formule met meer 
lessen. Meer details op onze website.

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

36 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN IN DE VERENIGDE STATEN: 
SANTA MONICA, CHICAGO, LAS VEGAS ...
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Op taalreis naar San Diego, dat wil zeggen 
op avontuur in een echte metropool, een 
toeristische trekpleister en een welvarende 
havenstad omgeven door zonovergoten 
stranden. Ben je er klaar voor?

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals hierboven beschreven • plaatsingskosten • 
inschrijvings kosten • administratieve kosten • didactisch materiaal • logement en maal tijden 
zoals beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot de schoolinfrastructuur • toegang 
tot het activiteitenprogramma van de school • diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: transport H/T • transfer (kan door ons georganiseerd worden) 
• lokaal vervoer • persoonlijke uitgaven • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn 
• excursies aangeboden tegen een supplement • reis- en/of annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar) • paspoort- en visumkosten (verplicht voor alle programma’s 
van meer dan 12 weken of alle programma's met meer dan 20 uur les per week • 
eventueel supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

Pluspunten
• school met zicht op de oceaan 
• dynamische winkelwijk 
• gevarieerd activiteitenprogramma

De school 
Embassy San Diego ligt in de centrale wijk Core District, vlak bij de oceaan 
en het levendige historisch centrum Gaslamp, place to be voor de nachtraven! 
Na de les kan je genieten van het heerlijke Californische leven: zonne-
baden op het strand, surfen, bezoek aan Universal Studios, het aquarium, 
shoppen … De tijd zal er voorbij vliegen! De school bezet de 22e verdieping 
van een wolkenkrabber. Bovenop de nodige infrastructuur (lounge, terras, 
computerklas …) heb je dus ook een fenomenaal zicht op de oceaan!

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 16 / 20 / 28 lessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: TOEFL
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten die facultatief worden aangeboden door de 
school: karaoké-avond, bingo, salsa, restaurantbezoeken, concerten, yoga, 
uitstap naar Seaworld, Los Angeles, weekend in Yosemite National Park, 
Las Vegas … 

Logement
• In een gastgezin / residentie / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer 
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een residentie moet je minstens 18 jaar oud zijn.

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 52 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 48 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf beginner

If you’re going to San Francisco … Deze 
mythische stad aan de westkust van de 
Verenigde Staten is een absolute top-
bestemming! Dit is de bakermat van de 
contracultuur van de jaren 60 en schuiloord 
van alternatievelingen. De sfeer, de steile 
straatjes, de beroemde trams, kortom alles 
in deze stad zal je kunnen bekoren!

Pluspunten
• school in de zakenwijk 
• gevarieerd activiteitenprogramma 
• fascinerende culturele bestemming

De school 
De talenschool Stafford House is echt ideaal gelegen: in Montgomery Street, 
in de zakenwijk. Aan de rand van de baai, vlak bij alle bezienswaardigheden 
van downtown San Francisco (Ferry Building, City by the Bay, Chinatown, 
Fisherman’s Wharf …) en het openbaar vervoer. De school bezit 21 lichte 
en moderne lokalen, een mediatheek/computerklas, lounge, interactieve 
borden, keuken … 

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
• Algemene lespakket: 20 / 25 / 30 lessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: TOEFL
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten die facultatief worden aangeboden door de 
school: Cliff House, Exploratorium, Pier 39, San Francisco local attractions, 
Sutro Baths, UC Berkeley, Yosemite National Park …

Logement
• In een gastgezin / residentie / zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

San Diego

San Francisco

SAN DIEGO - Embassy SAN FRANCISCO - Stafford House

Stad San Diego San Diego San Francisco San Francisco
Lessen/week 20 20 20 20
Logement gastgezin 

(eenpers.)
residentie 
(eenpers.)

gastgezin 
(eenpers.)

residentie 
(tweepers.)

Maaltijden/dag 2 0 2 0
1 week 803 € 1.019 € 807 € 759 €
2 weken 1.417 € 1.849 € 1.400 € 1.304 €
3 weken 2.030 € 2.678 € 1.993 € 1.849 €
4 weken 2.644 € 3.508 € 2.587 € 2.394 €
8 weken 5.097 € 6.825 € 4.959 € 4.573 €
12 weken 7.330 € 9.922 € 7.122 € 6.543 €

Als je langer dan 12 weken wil vertrekken, moet je kiezen voor een formule met meer 
lessen. Meer details op onze website.

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE
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Op enkele duizenden kilometers van de 
westkust van de Verenigde Staten, in de Stille 
Oceaan, ligt Hawaï. Ontdek deze prachtige 
eilandengroep en de hoofdstad Honolulu op 
het eiland Oahu. Honolulu is modern en 
levendig, en lijkt een echte Amerikaanse stad!

Wie de westkust van Californië bezoekt, mag 
Santa Barbara zeker niet links laten liggen. 
Dankzij het zachte klimaat kan je op gelijk welk 
moment genieten van de parelwitte zandstranden 
en het zicht op de huizen met hun typische daken. 
Je begrijpt meteen waarom Santa Barbara de 
bijnaam “Amerikaanse Riviera” met trots draagt!

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten 
• administratieve kosten • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals beschreven 
• plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang tot het activiteiten-
programma aangeboden door de school • diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer • lokaal transport • zakgeld • maaltijden 
die hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies • reisverzekering en 
annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) • paspoort- en visumkosten (verplicht 
voor alle programma’s van meer dan 12 weken of alle programma’s van meer dan 
20 lessen/week) • eventueel supplement hoogseizoen • supplement voor deelnemers 
< 18 jaar (Honolulu).

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

Pluspunten
• typische activiteiten van het eiland 
• paradijselijk eiland 
• school vlak bij Waikiki Beach

Pluspunten
•  school op 10 min. te voet van het strand
•  uitzonderlijk klimaat heel het jaar door
•  mogelijkheid om legendarische steden te bezoeken tijdens het weekend

De school 
Je droomt niet! De talenschool GV Hawaï verwelkomt je in een hippe wijk 
van Honolulu, vlak bij het legendarische Waikiki Beach en Ala Moana! Je 
volgt les in een school die over alle moderne infrastructuur beschikt 
(13 lokalen, informaticalokaal, lounge, gratis wifi ...). Je taalreis in Hawaï 
staat garant voor plezier en ontspanning. Met een adembenemend zicht op 
de zee en de bergen vanuit de lokalen, zwoele temperaturen heel het jaar 
door, typische culturele en sportieve activiteiten ligt jouw stukje paradijs 
binnen handbereik!

De lessen (1 les = 50 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 15 / 20 / 25 lessen
• Taallessen + activiteiten: surf / ukelele / hula / yoga
• Voorbereiding op officiële taalexamens: TOEFL / FCE / CAE 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangebo-
den door de school: lessen yoga, ukelele, zumba, paddleboard, wandel-
tochten (Diamond Head, Kuliouou, Judd Trail, Makapu’u), beachvolley, 
strandbarbecue, snorkelen, whale watching ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / zonder logement
• Volpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

De school 
Een droom! De talenschool ELC in Santa Barbara is ideaal gelegen, op 
slechts 10 minuten te voet van het strand en juist tegenover het justitie-
paleis (een opvallend historisch gebouw), dat zich op 2 blokken van State 
Street bevindt. Je geniet van een goede infrastructuur (6 lokalen, airco, 
lounge ...) en de nabijheid van talrijke cafés, restaurants, bars en culturele 
bezienswaardigheden!

De lessen (1 les = 50 minuten / maximum 14 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 24 / 30 lessen
• Standaard lespakket + privéles / Privélessen
• Taallessen + activiteiten: surf / tennis 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: fietsen op het strand, bezoek aan het Museum of Art, 
University of Santa Barbara, namiddagje cinema, shopping, botanische tuin, 
daguitstap naar Disneyland, Universal Studios, Magic Mountain, weekend 
naar Los Angeles, San Diego, San Francisco ...

Logement
• In een gastgezin / appartement / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in appartement moet je minstens 18 jaar oud zijn. LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 12 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 48 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

Santa Barbara

Honolulu

SANTA BARBARA - ELC

Verenigde StatenEngels

Op taalreis vertrekken

HONOLULU - Global Village Hawaii

Stad Santa Barbara Santa Barbara Honolulu Honolulu
Lessen/week 20 20 20 20
Logement gastgezin 

(eenpers.)
appartement 
(tweepers.)

gastgezin residentie

Maaltijden/dag 2 0 3 0
1 week 920 € 978 € 1.175 € –
2 weken 1.563 € 1.617 € 1.710 € 1.943 €
3 weken 2.207 € 2.255 € 2.280 € 2.537 €
4 weken 2.813 € 2.857 € 2.820 € 3.130 €
8 weken 5.276 € 5.300 € 4.820 € 5.053 €
12 weken 7.665 € 7.670 € 7.046 € 7.202 €

Als je langer dan 12 weken wil vertrekken, moet je kiezen voor een formule met meer 
lessen. Meer details op onze website.

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

38 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN IN DE VERENIGDE STATEN: 
SANTA MONICA, CHICAGO, LAS VEGAS ...

WE1602_BENL05a Brochure JSECL 3-66.indd   38 26/12/16   21:13



TAALLESSEN ENGELS 
IN CANADA

ALLE INFORMATIE
Kies “Op taalreis vertrekken” in de zoekbalk en 
ontdek:
• alle bestemmingen
• alle opties
• alle mogelijkheden voor de duur en data
• praktische info
•  beoordelingen en getuigenissen van onze 

deelnemers
• onze vergelijkingstool
• onze online offerte- en reservatiemodule
• onze tarieven, gegarandeerd de laagste prijs!

TAALLESSEN + 
ACTIVITEITEN/BEZOEKEN
p.40 Vancouver - Tamwood SFU

p.40 Truro - N.S. Truro

p.40 Toronto - ILAC

TAALLESSEN ENGELS
p.41 Toronto - ILAC

p.41 Calgary - Stafford House

p.42 Vancouver - ILAC

p.42 Whistler - Tamwood

ONZE SELECTIE IN DE BROCHURE:

ALLE BESTEMMINGEN 
IN EEN OOGOPSLAG:

 in de brochure   op www.wep.be

Truro  

Toronto  

  Vancouver

  Whistler

  Calgary

39
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LEEFTIJD min. 13 jaar max. 18 jaar op moment van vertrek

DUUR 1 tot 8 weken

PERIODE zomervakantie

NIVEAU •  vanaf beginner Engels (Vancouver Tamwood 
en Toronto  ILAC)

• vanaf basiskennis Engels (Truro)

STEDEN Vancouver • Toronto • Truro

CanadaEngels + ACTIVITEITEN

Op taalreis vertrekken

Tarieven
INBEGREPEN: transfer luchthaven/verblijfplaats/luchthaven • didactisch materiaal • logement 
en maaltijden zoals beschreven • lessen Engels zoals beschreven • plaatselijke bijstand • 
reisverzekering • toegang tot het activiteitenprogramma • administratieve kosten • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: transport H/T • persoonlijke uitgaven • paspoort- en visumkosten (indien 
van toepassing) • bezoeken en activiteiten die worden aangeboden tegen een supplement • lokaal 
transport • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

Stad Vancouver Vancouver Truro Toronto
Lessen/week 20 20 15 20
Logement gastgezin residentie residentie gastgezin
Maaltijden/dag 3 3 3 3
1 week 1.128 € 1.246 € 940 € –
2 weken 2.030 € 2.469 € 1.612 € 1.926 €
3 weken 3.004 € 3.472 € 2.284 € 2.533 €
4 weken 3.897 € 4.444 € 2.882 € 3.139 €
5 weken 4.650 € 5.476 € 3.481 € –
6 weken 5.444 € 6.392 € 4.299 € –
7 weken – – 4.824 € –
8 weken – – 5.423 € –

Toronto

Vancouver
Truro

Het programma
Proef van de Canadese levenslust! Breng een onvergetelijke zomer door in 
Toronto, Vancouver of Truro ... Op elk van deze bestemmingen kan je boeiende 
taallessen volgen in combinatie met een uitgebreid activiteitenprogramma 
(sport en cultuur). Voeg daar nog tal van toeristische uitstapjes aan toe en je 
beleeft een geweldig avontuur!

Logement en maaltijden
Afhankelijk van het gekozen programma verblijf je in een gastgezin (een-
persoonskamer) of in een residentie (een- of tweepersoonskamer) met volpension 
(3 maaltijden per dag). 

Aankomst en plaatselijke begeleiding
De aankomst is op zondag. De deelnemers worden van de luchthaven van 
Vancouver, Toronto of Halifax naar hun logement gebracht. Het personeel van 
de school is er om je tijdens je verblijf te begeleiden.

Activiteiten 
Je neemt deel aan een volledig programma activiteiten en excursies, 
waaronder sport, bezoeken en thema-avonden. Allemaal gelegenheden om 
vrienden te maken en je Engels toe te passen in de praktijk!

Truro is een vredig en gezellig stadje op 30 km 
van Halifax. Hier kan je naar hartenlust genieten 
van allerhande openluchtactiviteiten. Je pro-
gramma gaat door op de campus van Nova 
Scotia Community College; een groene, moderne 
campus midden in Truro. Breng een onvergetelijke 
vakantie door in de prachtige provincie Nova 
Scotia! 

• leeftijd: 13 tot 18 jaar 
•  lessen: 15 lessen Engels per week 

(1 les = 55 minuten) 
• vertrekdata: van 02/07 tot 20/08 
•  duur: 1 tot 8 weken (afhankelijk van je 

vertrekdatum) 
•  logement: in een residentie, in een 

tweepersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag).

Je programma gaat door op de campus van de 
Simon Fraser University (SFU), die op de top van 
Mount Burnaby ligt, in de periferie van Vancouver. 
Een unieke omgeving met adembenemende 
uitzichten. De campusinfra structuur is best 
uitgebreid: 2 fitnesszalen, zwembad, bibliotheek, 
theater maar ook kunstgalerijen … Dat belooft 
een onvergetelijke zomer te worden! 

• leeftijd: 13 tot 17 jaar 
•  lessen: 20 lessen Engels per week 

(1 les = 45 minuten) 
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen
• vertrekdata: van 02/07 tot 06/08 
•  duur: 1 tot 6 weken (afhankelijk van je 

vertrekdatum)
•  logement: in een gastgezin, in een 

eenpersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag) of in een residentie, 
in een eenpersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag). 

Opmerking: als je kiest voor het logement in residentie, krijg 
je permanente begeleiding.

Welkom in Toronto, een van de meest multicul-
turele en fascinerende steden ter wereld! Je 
talencentrum is ideaal gelegen om op verkenning 
te gaan in deze unieke metropool. Je zit in het 
hartje van de stad en dicht bij alle beziens-
waardig heden. Een ding is zeker: deze Canadese 
ervaring zal je niet snel vergeten! 

• leeftijd: 14 tot 17 jaar 
•  lessen: 20 lessen Engels per week 

(1 les = 45 minuten) 
• vertrekdata: van 18/06 tot 20/08 
•  duur: 2 tot 4 weken (afhankelijk van je 

vertrekdatum) 
•  logement: in een gastgezin, in een 

eenpersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag).

VANCOUVER - Tamwood 
Vancouver (SFU) TRURO - N.S. Truro TORONTO - ILAC

40 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

MEER INFO OVER ONZE PROGRAMMA’S 
EN OPTIES OP WWW.WEP.BE
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Calgary is de toegangspoort tot prachtige 
stukjes natuur die in heel Canada beroemd 
zijn: de machtige Canadian Rockies, Banff 
National Park en Jasper National Park. Het is 
echter ook een levendige stad die lang 
gevestigde tradities perfect verweeft in een 
interessant cultuuraanbod!

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten • 
administratieve kosten • didactisch materiaal (ILAC Toronto) • logement en maaltijden zoals 
beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang tot het 
activiteitenprogramma aangeboden door de school • diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal transport • 
zakgeld • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies • reisverzekering en 
annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) 
• eventueel supplement hoogseizoen (je kan dit zelf berekenen via onze online reservatiemodule) • 
supplement voor deelnemers < 18 jaar (Calgary).

Opmerking: indien je langer dan 6 maanden in Canada verblijft, is een studentenvisum verplicht.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering of een 
transfer? Vraag het aan WEP!

PLUSPUNTEN
• nabijheid van skipistes 
• grote, levendige stad 
• culturele hoofdstad van West-Canada

De school 
Stafford House Calgary heet je welkom in het hart van de stad, in het 
business district. De ligging is ideaal: in deze wijk is de metro gratis, dus je 
kan er maximaal op uittrekken. Van Calgary Tower tot Glenbow Museum, 
een concertje hier, een expo of festivalletje daar, zonder dan nog de 
fantastische omliggende natuur te vergeten. In Calgary zal je je niet snel 
vervelen. De school heeft 10 lokalen, een lounge, computerklas, keuken, 
multimediazaal … Er heerst een familiale sfeer waardoor iedereen zich er 
onmiddellijk thuis voelt.  

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
> Algemene lespakketten: 20 / 25 / 30 lessen
> Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten die facultatief worden aangeboden door de 
school: welkomstavond, uitstap naar Banff National Park en Jasper National 
Park, skiën in de Rockies, shoppen, Memorial Park, Calgary Tower…

Logement
> In een gastgezin / residentie / zonder logement
> Halfpension / volpension / zonder maaltijden (*)
> Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 48 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis 

CALGARY - Stafford House TORONTO - ILAC

Toronto

Calgary

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

LEEFTIJD min. 17 jaar

DUUR 2 tot 52 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf beginner

Toronto is de grootste stad van Canada en 
wellicht de meest kosmopolitische stad ter 
wereld. Elke wijk is anders, je maakt 
achtereenvolgens kennis met China, 
Griekenland, Italië of India! Kiezen voor Toronto 
is kiezen voor Canada en nog veel meer ... 

Pluspunten
• school in een bruisende wijk
• gevarieerd activiteitenprogramma
• aangename en multiculturele stad

De school 
Het talencentrum ILAC ligt midden in het centrum van de stad, op een 
boogscheut van het grootste metrostation (Yonge and Bloor) en tussen tal 
van restaurants, winkels, bioscopen, bars, nachtclubs en enkele musea. Je 
hebt er vrije toegang tot de centrale bibliotheek van Toronto, de grootste 
van Canada! ILAC is een moderne en gastvrije school met maar liefst 90 
lokalen, een enorme informaticazaal en een loungeruimte waar je kan 
ontspannen tijdens de pauzes. 

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 30 / 38 lessen
• Standaard lespakket + activiteiten
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS / TOEFL
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: filmavond, uitstap naar Algonquin Park, skiën, baseball- of 
hockeywedstrijd, uitstap naar New York ...

Logement
• In een gastgezin / zonder logement
• Volpension
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Meer details op www.wep.be

CANADAEngels

Op taalreis vertrekken

Stad Toronto Calgary Calgary
Lessen/week 20 20 20
Logement gastgezin 

(eenpers.)
gastgezin 
(eenpers.)

gastgezin 
(eenpers.)

Maaltijden/dag 3 2 3
1 week – 588 € 599 €
2 weken 938 € 925 € 947 €
3 weken 1.280 € 1.262 € 1.295 €
4 weken 1.622 € 1.600 € 1.644 €
8 weken 2.990 € 2.949 € 3.037 €
12 weken 4.358 € 4.140 € 4.272 €
16 weken 5.726 € 5.436 € 5.612 €
24 weken 8.462 € 7.713 € 7.976 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

41
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten • 
administratieve kosten • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals beschreven • plaatselijke 
bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang tot het activiteiten programma aangeboden 
door de school • diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal transport • 
zakgeld • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies • reisverzekering en 
annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) 
• eventueel supplement hoogseizoen (je kan dit zelf berekenen via onze online reservatiemodule).

Opmerking: indien je langer dan 6 maanden in Canada verblijft, is een studentenvisum verplicht.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering of een 
transfer? Vraag het aan WEP!

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 52 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf beginner

LEEFTIJD min. 17 jaar

DUUR 2 tot 52 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf beginner

De school 
De talenschool ILAC Vancouver ligt in een adembenemend decor: je kijkt 
uit op de indrukwekkende Rocky Mountains. De moderne gebouwen van 
de school zijn ideaal gelegen: in het centrum van de stad, op enkele minuten 
van de kust, het openbaar vervoer, restaurants, winkels en bioscopen. Op 
een half uurtje rijden liggen de skipistes. Een taalverblijf aan ILAC Vancouver 
is net als de stad: onevenaarbaar!

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 30 / 38 lessen
• Standaard lespakket + activiteiten
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS / TOEFL
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: Whistler, Victoria, Rocky Mountains, barbecue, Vancouver Art 
Gallery, snowboarden, skiën, wakeboard, kajak, rafting, baseball, fietstocht naar 
Stanley Park ...

Logement
• In een gastgezin / zonder logement
• Volpension
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Meer details op www.wep.be

WAUW! Vancouver is gewoonweg fantastisch! 
Deze welvarende en multiculturele stad ligt in 
een stukje aards paradijs, omgeven door zee 
en bergen. Hier ontdek je een manier van 
leven die je niet snel zal vergeten!

Whistler is het grootste skidomein van 
Noord-Amerika en biedt ontelbare activiteiten 
outdoor. Het is de favoriete skibestemming 
van de Canadezen en een uitgelezen plek 
voor taal- en sportliefhebbers!

Pluspunten
• gevarieerd activiteitenprogramma
• school op enkele minuten van de kust
• stad met een ontspannen en internationaal karakter

Pluspunten
• paradijs voor sportievelingen, winter en zomer 
• school in het skioord
• familiaal karakter

De school 
De school Tamwood ligt op 2 uurtjes rijden van Vancouver, midden in het 
skigebied van Whistler Blackcomb, het grootste van Noord-Amerika. In de 
winter kan je je geen betere wintersportbestemming indenken. De rest van 
het jaar kan je genieten van het mooie decor van de Coast Mountains en 
van de vele outdoor activiteiten die je er kan doen. In de school heerst een 
gemoedelijke sfeer. Met 5 lokalen, zicht op de bergen, een lounge, 
computerklas en wifi heb je alles wat je nodig hebt voor een geslaagde 
taalreis! 

De lessen (1 les = 50 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 15 / 20 lessen 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten die facultatief worden aangeboden door de 
school: filmavond, ski- of snowboardlessen, klimmen, wandeltochten, 
vissen, kajak, raften, mountainbike, uitstap naar Vancouver of Vancouver 
Island ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / zonder logement
• Volpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / gedeelde kamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in residentie moet je minstens 19 jaar oud zijn.

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

Toronto

Vancouver
CANADAEngels

Op taalreis vertrekken

VANCOUVER - ILAC WHISTLER - Tamwood

TTororonnttooo

VVVaaanncouver
Whistler

Vancouver

Stad Vancouver Whistler Whistler
Lessen/week 20 20 20
Logement gastgezin 

(eenpers.)
gastgezin 
(eenpers.)

residentie 
(gedeeld)

Maaltijden/dag 3 3 0
1 week – 726 € 656 €
2 weken 938 € 1.124 € 985 €
3 weken 1.280 € 1.522 € 1.314 €
4 weken 1.622 € 1.920 € 1.642 €
8 weken 2.990 € 3.457 € 2.901 €
12 weken 4.358 € 4.939 € 4.105 €
16 weken 5.726 € 6.476 € 5.364 €
24 weken 8.462 € 9.383 € 7.715 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

42 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE
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ALLE INFORMATIE
Kies “Op taalreis vertrekken” in de zoekbalk en 
ontdek:
• alle bestemmingen
• alle opties
• alle mogelijkheden voor de duur en data
• praktische info
•  beoordelingen en getuigenissen van onze 

deelnemers
• onze vergelijkingstool
• onze online offerte- en reservatiemodule
• onze tarieven, gegarandeerd de laagste prijs!

TAALLESSEN ENGELS
p.47 Queenstown - LSNZ

p.47 Auckland - WWSE

TAALLESSEN ENGELS
p.48 Jeffrey’s Bay - Island Vibe Language 

School

p.48 Kaapstad - Good Hope Studies

TAALLESSEN ENGELS
p.44 Brisbane - Embassy

p.44 Cairns - Cairns College of English

p.45 Byron Bay - BBELS

p.45 Sydney - Abilty English

p.46 Melbourne - Ability English

p.46 Perth - Lexis

ONZE SELECTIE IN DE BROCHURE:

ALLE BESTEMMINGEN 
IN EEN OOGOPSLAG:

 in de brochure   op www.wep.be

AAAAAAAUUUUUUUUSSSSSSSSSSTTTTTTTRRRRRRRAAAAAAALLLLLLLIIIIIIËËËËËË NNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEEUUUUUUUWWWWWWWWW-----ZZZZZZZEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLAAAAAAANNDDDDDDDDD ZZZZZZZUUUUUUUUIIIIIDDDDDDDD----AAAAAAAAAFFFFFFFFRRRRRRRIIIIIIKKKKKKKKAAAAAAA

Jeffrey’s Bay  
Kaapstad  Queenstown  

  Auckland

Cairns  

Noosa Heads 

Maroochydore 
(Sunshine Coast) 

Brisbane  

Gold Coast 

Byron Bay  

Sydney  
Melbourne  

 Darwin

TAALLESSEN ENGELS IN 
AUSTRALIË
NIEUW-ZEELAND 
ZUID-AFRIKA

  Perth
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Engels

Op taalreis vertrekken

Het tropische Brisbane is vandaag de 3e 
grootste stad van Australië. In deze charmante, 
groene metropool geniet je het hele jaar door 
van een ideaal weertje. Met al zijn palmbomen 
heeft de hoofdstad van het populaire 
Queensland iets weg van het paradijs ...

Cairns is een tropische stad in het noorden 
van Queensland. Vroeger de uitvalsbasis van 
goudzoekers, vandaag de hoofdstad van 
backpackers. Je kan er gaan duiken, raften, 
skydiven ... en natuurlijk ook het Great Barrier 
Reef van dichtbij bewonderen.

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten • 
administratieve kosten • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals beschreven • 
plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang tot het activiteitenprogramma 
aangeboden door de school • diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal transport • zakgeld 
• maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies • reisverzekering en annulerings-
verzekering (optioneel verkrijgbaar) • paspoort- en visumkosten (verplicht als je langer dan 12 weken in 
Australië verblijft) • supplement voor deelnemers jonger dan 18 jaar • eventueel supplement hoogseizoen.

Opmerking: als je langer dan 12 weken in Australië verblijft, is een studentenvisum verplicht. 

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering of een 
transfer? Vraag het aan WEP!

Pluspunten
• grote stad met heel aangenaam klimaat
• vanaf 12 weken mag je ter plaatse werken 
• school in het centrum

Pluspunten
• levendige, toeristische stad
•  vanaf 12 weken mag je ter 

plaatse werken 

• Great Barrier Reef
•  gevarieerd 

activiteitenprogramma

De school 
Je school ligt midden in het centrum van de stad. De campus is zeer 
levendig en beschikt over alle nodige infrastructuur om het je naar je zin te 
maken: informaticalokalen, bibliotheek, gemeenschappelijke ruimte met 
keuken en balkon, tuin, interactieve borden ... Alles is bovendien vlakbij: 
het openbaar vervoer, winkels, restaurants, concertzalen ... Ook de 
prachtige stranden en de overweldigende natuur liggen binnen handbereik.

De lessen (1 les = 50 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 24 / 28 lessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken 
die facultatief worden aangeboden door de 
school: Dreamworld, South Bank, Stradbroke 
Islands, surf, voetbal, rugby ...

Logement
•  In een gastgezin / residentie / zonder 

logement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
•  Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een residentie moet je minstens 18 jaar oud zijn.

De school 
Je talenschool Cairns College of English verwelkomt je in een moderne en 
gastvrije omgeving. Je bevindt je op een boogscheut van de stranden, het 
tropisch regenwoud en op slechts 25 km van het Great Barrier Reef. Hier 
kunnen je stoutste dromen werkelijkheid worden! Diepzeeduiken, 
bungeejumpen, trektochten ... of simpelweg relaxen op het strand. Voer 
daar nog het heerlijke klimaat aan toe en je hebt een taalreis in het paradijs!

De lessen (1 les = 60 minuten / maximum 16 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 15 / 25 lessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS / FCE / CAE 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: bungeejumpen, trektochten, paardrijden, 
duiken, beach volley, Great Barrier Reef, walvissen spotten, verkenning van 
de outback, nationale parken ...

Logement
• In een gastgezin / appartement / zonder maaltijden
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een appartement moet je minstens 18 jaar oud zijn.

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 50 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 50 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

Brisbane

Cairns

BRISBANE - Embassy CAIRNS - Cairns College of English

AUSTRALIË

 Wist je dat...
je in Brisbane je taalreis ook 
kan combineren met een van 
onze Jobs & Travel-packs? 
Meer informatie vanaf p.107 
en op  www.wep.be.

Stad Brisbane Brisbane Cairns Cairns
Lessen/week 24 24 25 25
Logement gastgezin 

(eenpers.)
residentie 
(eenpers.)

gastgezin 
(eenpers.)

appartement 
(eenpers.)

Maaltijden/dag 2 2 2 0
1 week 777 € – 854 € –
2 weken 1.230 € 1.352 € 1.277 € –
3 weken 1.684 € 1.867 € 1.701 € –
4 weken 2.138 € 2.381 € 2.123 € 1.952 €
8 weken 3.953 € 4.273 € 3.762 € 3.419 €
12 weken 5.658 € 6.139 € 5.427 € 4.912 €
16 weken 7.436 € 8.077 € 6.983 € 6.297 €
24 weken 10.773 € 11.735 € 10.097 € 9.067 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

44 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN IN AUSTRALIË: 
NOOSA HEADS, GOLD COAST ...
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Pluspunten
• paradijs voor surfers 
• ontspannen en familiaal karakter 
• prachtige kustbestemming

De school 
De talenschool Byron Bay English Language School (BBELS) ligt in het midden 
van Byron Bay, op slechts 2 minuten wandelen van een bushalte. Het gebouw 
bestaat uit twee verdiepingen en is gelegen in Jonson Lane. De school 
beschikt over een ideale infrastructuur (lokalen met airco, laptops, wifi, terras, 
balkon, uitgeruste keuken ...). Dankzij de ideale ligging – op slechts enkele 
minuten van het strand – en de aanwezigheid van studenten van overal ter 
wereld, zal je al snel kennismaken met de Australian way of life. 

De lessen (1 les = 60 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 22,5 lessen
• Taallessen + activiteiten: surf
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: barbecue, sportactiviteiten (surf, duiken, kajak, 
mountainbike, voetbal, beachvolley, wandeltochten in het bos, paardrijden, 
golf ...), walvisobservatie, vissen, kamperen, yoga, didgeridoo maken ...

Logement
• In een gastgezin / studentenhuis / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Byron Bay is een surfersparadijs en een 
geliefde plek voor liefhebbers van ongerepte 
natuur. Het is een laid back kuststadje, 
800 km ten noordoosten van Sydney, waar 
je echt moet geweest zijn!

Sydney is zonder twijfel de meest bezochte 
stad van Australië. De prachtige stranden en 
het Opera House en Harbour Bridge zijn de 
trekpleisters bij uitstek. Geef je over aan de 
surfgolven, ga picknicken in de Royal Botanic 
Garden, flaneer door hippe winkelstraten en 
geniet van het bruisende nachtleven!

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten • 
administratieve kosten • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals beschreven • 
plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang tot het activiteitenprogramma 
aangeboden door de school • diverse taksen • certificaat van deelname. 

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal transport • 
zakgeld • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies • reisverzekering en 
annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) • paspoort- en visumkosten (verplicht als je langer 
dan 12 weken in Australië verblijft) • eventueel supplement hoogseizoen.

Opmerking: als je langer dan 12 weken in Australië verblijft, is een studentenvisum verplicht. 

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering of een 
transfer? Vraag het aan WEP!

Pluspunten
• campus in het hartje van de stad
•  vanaf 12 weken mag je ter plaatse werken
• veel backpackers

De school 
Het talencentrum Ability English ligt pal in het centrum van Sydney. De 
Central Station Campus is gelegen op wandelafstand van het centraal 
station en de voornaamste openbare vervoersnetwerken van de stad. Verder 
stelt de school een moderne infrastructuur ter beschikking: goed verlichte 
lokalen, een informaticalab, een studiecentrum, lounge met tv en dvd-speler, 
gratis koffie en thee ...

De lessen (1 les = 60 minuten / maximum 18 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 23 lessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: dvd- of filmavond, voorstellingen, sportactiviteiten (klimmen, 
volleybal, voetbal, kajak), salsalessen, excursie naar Canberra, uitstap naar 
de Blue Mountains, Hunter Valley Wine County, walvisobservatie ...

Logement
• In een gastgezin / zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
•  Eenpersoonskamer / 

tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op 
www.wep.be

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 1 tot 48 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 1 tot 52 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

Sydney

Byron Bay

BYRON BAY - BBELS SYDNEY - Ability English

 Wist je dat...
je in Sydney je taalreis ook 
kan combineren met een van 
onze Jobs & Travel-packs? 
Meer informatie vanaf p.107 
en op  www.wep.be.

Stad Byron Bay Byron Bay Sydney
Lessen/week 22,5 22,5 23
Logement gastgezin 

(eenpers.)
studentenhuis 

(eenpers.)
gastgezin 
(eenpers.)

Maaltijden/dag 2 0 2
1 week 854 € - 689 €
2 weken 1.326 € 1.527 € 1.118 €
3 weken 1.797 € 1.973 € 1.547 €
4 weken 2.269 € 2.420 € 1.976 €
8 weken 4.152 € 4.202 € 3.693 €

12 weken 6.011 € 5.962 € 7.212 €
16 weken 7.806 € 7.656 € 5.410 €
24 weken 11.471 € 11.121 € 10.646 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

45
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Engels

Op taalreis vertrekken

Melbourne is niet alleen een belangrijk indus-
trieel en commercieel kruispunt, het is ook, en 
vooral, het culturele en sportieve uithangbord 
van Australië. Festivals, tentoonstellingen, 
concerten ... Melbourne heeft heel wat verras-
singen in petto!

De hoofdstad van Western Australia ligt aan 
de westkust van het land en leeft volledig op 
het ritme van zijn klimaat. Dit is de stad van 
superlatieven: de zonnigste plek, de meest 
afgelegen stad ter wereld, het grootste 
stadspark ... Je kan dus niet anders dan 
bezwijken voor Perth.

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten • 
administratieve kosten • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals beschreven • plaatselijke 
bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang tot het activiteitenprogramma aangeboden 
door de school • diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal transport • 
zakgeld • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies • reisverzekering en 
annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) • paspoort- en visumkosten (verplicht als je langer dan 
12 weken in Australië verblijft) • supplement voor deelnemers jonger dan 18 jaar (Perth).

Opmerking: als je langer dan 12 weken in Australië verblijft, is een studentenvisum verplicht. 

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering of een 
transfer? Vraag het aan WEP!

Pluspunten
• school in het centrum
• culturele topbestemming
• vanaf 12 weken mag je ter plaatse werken

Pluspunten
• vanaf een verblijf van 12 weken mag je ter plaatse werken 
• ideale combinatie van het leven in een grootstad en de stranden 
• school op 2 minuten van een paradijselijk strand

De school
Je talenschool Ability English ligt in het hart van het Central Business 
District, een ideale ligging voor een taalreis! Na de lessen kan je de unieke 
sfeer van de stad opsnuiven in de vele bars, restaurants, musea, parken of 
winkels ... Of heb je meer zin om te relaxen op het strand? Saint-Kilda ligt 
op een paar haltes met de tram van het centrum. Alle bezienswaardigheden 
zijn gemakkelijk te bereiken, te voet of met het openbaar vervoer.

De lessen (1 les = 60 minuten / maximum 18 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 23 lessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: filmavond, disco, sport (yoga, australian footy, klimmen ...), 
tentoonstellingen, festivals, picknick, 
sportevenementen ...

Logement
• In een gastgezin / zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden
•  Eenpersoonskamer / tweepersoons-

kamer (*)
(*) Meer details op www.wep.be

De school
De talenschool Lexis Perth is nogal idyllisch gelegen, op 2 minuten van 
Scarborough Beach, waar de hele stad naartoe trekt om te surfen of 
zwemmen in het glasheldere water van de Indische Oceaan. Vlak naast je 
school zijn er tal van cafés, restaurants en surf shops. Het centrum bereik 
je in 20 minuten met het openbaar vervoer. De lokalen van Lexis Perth, 
verspreid over 2 niveaus rondom een binnenplaats, bieden je alle infra-
structuur om je taalverblijf te doen slagen: multimediazaal, computerklas, 
lounge met tv en spelconsoles, gratis koffie en thee, keuken …

De lessen (1 les = 60 minuten / maximum 14 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 15 / 25 lessen 
• Voorbereiding op officiële taalexamens: IELTS / FCE / CAE 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten die facultatief worden aangeboden door de 
school: dagje naar het strand, surfen, student party nights, shoppen in het 
centrum van Perth, uitstap naar Rottnest Island, Margaret River, Fremantle, 
Albany ...

Logement
• In een gastgezin / studentenhuis / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een studentenhuis moet je minstens 18 jaar zijn.

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 1 tot 52 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 52 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

AUSTRALIË

PERTH - Lexis

Perth

Melbourne

 Wist je dat ...
je in Melbourne je taallessen Engels 
kan combineren met een Jobs & 
Travel-pack om nog meer van 
Australië te ontdekken? Vertrek met 
een working holiday visa en druk zo 
de kosten van je reis. Meer info 
vanaf p.107 en op www.wep.be.

Stad Melbourne Perth Perth
Lessen/week 23 25 25
Logement gastgezin 

(eenpers.)
gastgezin 
(eenpers.)

studentenhuis 
(gedeeld)

Maaltijden/dag 2 2 0
1 week 640 € 833 € 976 €
2 weken 1.020 € 1.318 € 1.390 €
3 weken 1.399 € 1.803 € 1.803 €
4 weken 1.779 € 2.288 € 2.217 €
8 weken 3.298 € 4.176 € 3.818 €
12 weken 4.817 € 6.128 € 5.485 €
16 weken 6.423 € 7.717 € 6.787 €
24 weken 9.461 € 11.269 € 9.767 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

46 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

MELBOURNE - Ability English

ANDERE BESTEMMINGEN IN AUSTRALIË: 
NOOSA HEADS, GOLD COAST ...
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LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

Queenstown ligt in het zuidwesten van 
Nieuw-Zeeland, op het Zuidereiland. Deze 
koninklijke stad is omgeven door majestueuze 
bergen en het mooie Wakatipu Lake. Het is 
tevens het belangrijkste skioord van het land 
en een populaire bestemming bij allerlei 
sportliefhebbers.

Auckland is de grootste stad van het land. De 
stad wordt omringd door indrukwekkende 
vulkanen en prachtige stranden. Het hart van 
de stad is typisch British, de inwoners 
vormen een melting pot van culturen met veel 
invloeden van de Maori. Ook jij zal dus zonder 
problemen kunnen wennen aan Auckland!

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Engels zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten • 
administratieve kosten • logement en maaltijden zoals beschreven • plaatselijke bijstand • toegang 
tot alle schoolinfrastructuur • toegang tot het activiteitenprogramma aangeboden door de school • 
diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal transport • zakgeld 
• maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies • didactisch materiaal • paspoort- en 
visum kosten (indien van toepassing) • reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annulerings verzekering 
(optioneel verkrijgbaar) • eventueel supplement hoogseizoen • supplement < 18 jaar (Queenstown LSNZ).

Opmerking: als je langer dan 12 weken in Nieuw-Zeeland verblijft, is een studentenvisum verplicht. 

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering of een 
transfer? Vraag het aan WEP!

Pluspunten
•  levendige toeristische 

trekpleister
• paradijs voor extreme sporten

• zeer populair skigebied
•  gloednieuwe school in 

het hart van de stad

Pluspunten
• internationaal publiek 
•  maandelijkse evaluatie
•  openluchtactiviteiten

•  school met een 
“familiale” sfeer

De school 
De Language School New Zealand (LSNZ) is gelegen op de hoogste 
verdieping van het hipste winkelcentrum van Queenstown en beschikt 
over een moderne infrastructuur met een adembenemend zicht op de 
stad. Hier kan je Engels leren en ondertussen volop van de natuur genieten. 
Voor avontuurlijke activiteiten in de bergen, rivieren en wouden moet je in 
Queenstown zijn: rafting, bungeejumpen, paragliding, jetski, vrije val ... en 
nog tal van andere activiteiten met een hoog adrenalinegehalte. 

De lessen (1 les = 55 minuten / maximum 14 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 15 / 25 lessen 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: weekenduitstappen, avondje naar een pub, avontuurlijke 
trips, ijsschaatsen, bowling, minigolf, bungeejumpen ...

Logement
• In een gastgezin / appartement / zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be 

Opmerking: voor het logement in een appartement moet je minstens 18 jaar oud zijn.

De school 
Worldwide School of English (WWSE) is een van de belangrijkste talenscholen 
van Nieuw-Zeeland en ligt in het centrum van Auckland. De school ligt vlak 
bij de haven, winkels, restaurants en theaters. Je kan er bovendien 
gemakkelijk op uit trekken met het openbaar vervoer want er zijn stations 
en haltes voor boot, trein en bus in de buurt.

De lessen (1 les = 55 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 15 / 20 / 25 lessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: TOEIC / IELTS / FCE / CAE
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: Auckland Harbour Bridge, sportactiviteiten, thema-avonden, 
barbecue, paintball, weekenduitstap naar het noorden, wandelingen of 
picknick op het strand ...

Logement
•  In een gastgezin / appartement / 

zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
•  Eenpersoonskamer / 

tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details 
op www.wep.be

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 48 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 1 tot 48 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf beginner

Engels

Op taalreis vertrekken

Nieuw-Zeeland Auckland

Queenstown

AUCKLAND - WWSEQUEENSTOWN - LSNZ

 Wist je dat...
je je taalreis ook kan combi neren 
met een van onze Jobs & Travel-
packs in Nieuw-Zeeland? 
Meer informatie vanaf p.107 en 
op  www.wep.be.

Stad Queenstown Queenstown Auckland Auckland
Lessen/week 25 25 25 25
Logement gastgezin 

(eenpers.)
appartement 

(eenpers.)
gastgezin 
(eenpers.)

appartement 
(eenpers.)

Maaltijden/dag 2 0 2 0
1 week 760 € 946 € 760 €  –
2 weken 1.170 € 1.335 € 1.177 € –
3 weken 1.619 € 1.763 € 1.626 € –
4 weken 2.068 € 2.191 € 2.075 € 2.075 €
8 weken 3.863 € 3.904 € 3.870 € 3.870 €
12 weken 5.658 € 5.617 € 5.665 € 5.665 €
16 weken 7.349 € 7.226 € 7.356 € 7.356 €
24 weken 10.731 € 10.444 € 10.738 € 10.738 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE
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Jeffrey’s Bay ligt in de provincie van de 
Oostkaap, op 1 uur van Port Elizabeth. De 
sublieme stranden met de beste surfplekjes 
en de stad zelf vallen enorm in de smaak bij 
liefhebbers van de natuur, zwempartijtjes, 
vissen of watersporten ... Er is voor elk wat 
wils in Jeffrey’s Bay! 

Ontdek het fantastische Kaapstad aan de 
voet van de Tafelberg, aan de zuidwestkust 
van Zuid-Afrika. De “Moederstad” is hip, 
kosmopolitisch, bruisend! Met de vele 
winkelcentra, de witte zandstranden, de 
wijngaarden en de safari’s is er geen tijd om 
je te vervelen!

Tarieven
INBEGREPEN: taallessen zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten 
• administratieve kosten • logement en maaltijden zoals beschreven • plaatselijke 
bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang tot het activiteitenprogramma 
aangeboden door de school • diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal 
transport • zakgeld • didactisch materiaal • maaltijden die niet vermeld zijn • facultatieve 
excursies • reisverzekering en annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) • paspoort- 
en visumkosten (indien van toepassing) • eventueel supplement hoogseizoen (je kan dit 
zelf berekenen via onze online reservatiemodule).

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzeke-
ring of een transfer? Vraag het aan WEP!

Pluspunten
• paradijs voor surfers
• school aan de zee
• ontspannen en familiale sfeer

Pluspunten
• school in een bruisende wijk 
• gevarieerd activiteitenprogramma 
• optie privélessen

De school 
Het talencentrum Island Vibe Language School is ideaal gelegen, aan een 
van de mooiste baaien met fijn zandstrand. Het zicht vanuit de lokalen is 
ronduit geweldig! De school is ondergebracht in een aangenaam gebouw 
van 2 verdiepingen in het zuiden van de stad. Vlakbij liggen tal van bars, 
restaurants, cafés en winkels. Volg kwaliteitsvolle lessen Engels in een 
ontspannen sfeer en maak volop gebruik van de uitgebreide infrastructuur: 
wifi, keuken, lounge, bibliotheek ... Na de les kan je je verder bekwamen in 
het surfen of het zonnebaden! 

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 8 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 30 lessen
• Privélessen
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: surflessen, safari, uitstap met paarden, kajak, 
quad, parachutesprong, excursie naar Kaapstad en de Townships van 
Jeffrey’s Bay, thema-avonden, picknick op het strand ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

De school 
De talenschool Good Hope Studies ligt in St. Georges Mall, een levendige 
voetgangersstraat midden in het centrum. Ideaal om de levendige sfeer van 
Kaapstad op te snuiven! Vlakbij liggen tal van bars, restaurants, winkeltjes 
en het openbaar vervoer. In de school heerst een aangename en hartelijke 
sfeer. De 9 klaslokalen zijn licht en modern. Daarnaast is er ook nog een 
computerklas, een lounge, gratis thee en koffie voor de studenten, 
airconditioning, wifi …

De lessen (1 les = 50 minuten / maximum 12 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 16 / 20 / 25 / 30 lessen
• Standaard lespakket + privéles / Privélessen
• Business lespakket  

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: excursie langs de wijnroutes, geleid bezoek aan Kaapstad, 
safari, walvisobservatie, lessen kitesurf, trektocht naar de Tafelberg ...  

Logement
• In een gastgezin / residentie / zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 2 tot 12 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf beginner

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 1 tot 12 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf beginner

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

Kaapstad

Jeffrey’s Bay

KAAPSTAD - Good Hope Studies
JEFFREY’S BAY - Island Vibe 

Language School

Engels

Op taalreis vertrekken

Zuid-Afrika

Stad Jeffrey's Bay Jeffrey's Bay Kaapstad Kaapstad
Lessen/week 20 20 20 20
Logement gastgezin 

(eenpers.)
residentie 
(eenpers.)

gastgezin 
(eenpers.)

residentie 
(eenpers.)

Maaltijden/dag 2 0 2 0
1 week - - 499 € 489 €
2 weken 958 € 900 € 922 € 902 €
3 weken 1.436 € 1.349 € 1.345 € 1.315 €
4 weken 1.915 € 1.799 € 1.730 € 1.690 €
8 weken 3.754 € 3.522 € 3.385 € 3.305 €
12 weken 5.411 € 5.064 € 4.698 € 4.578 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

48 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

AL ONZE SCHOLEN EN OPTIES (LESSEN 
EN LOGEMENT) OP WWW.WEP.BE
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TAALLESSEN FRANS IN
FRANKRIJK
CANADA
MARTINIQUE

ALLE INFORMATIE
Kies “Op taalreis vertrekken” in de zoekbalk en 
ontdek:
• alle bestemmingen
• alle opties
• alle mogelijkheden voor de duur en data
• praktische info
•  beoordelingen en getuigenissen van onze 

deelnemers
• onze vergelijkingstool
• onze online offerte- en reservatiemodule
• onze tarieven, gegarandeerd de laagste prijs!

TAALLESSEN + 
ACTIVITEITEN/BEZOEKEN 
p.50 Parijs - Paris WEP (Regio)

p.50 Nice - Azurlingua (Parc Impérial)

TAALLESSEN FRANS
p.51 Nice - Alpha B. 

p.51 Bordeaux - France Langue

p.52 Parijs - France Langue Notre Dame

p.52 Montpellier - EasyFrench by ILA

p.53 Toulouse - Langue Onze

p.53 Biarritz - France Langue Maison basque

TAALLESSEN FRANS
p.54 Montréal - EC

TAALLESSEN FRANS
p.54 Fort-de-France - France Langue

ONZE SELECTIE IN DE BROCHURE:

ALLE BESTEMMINGEN 
IN EEN OOGOPSLAG:

 in de brochure   op www.wep.be

  Fort-de-France

FFRRAANNKKRRIIJJKK CCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDAAAAAAAAAAA MMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIQQQQQQQQQUUUUUUUUUEEEEEE

Quebec 

Montréal  

 Arcachon

  Bordeaux  

Nice  

Parijs  

Toulouse  
Montpellier  

 Saint-Malo

 Rouen

  Biarritz
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Frans zoals beschreven • transfer van het station of de 
luchthaven naar je gastgezin • transfer van het gastgezin naar het station of de 
luchthaven (enkel voor Nice) • plaatsingskosten • inschrijvingskosten • 
administratieve kosten • diverse taksen • didactisch materiaal (Azurlingua Nice) • 
activiteitenprogramma zoals beschreven * logement en maaltijden zoals beschreven 
• plaatselijke begeleiding • toegang tot de infrastructuur van de school.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T (niet begeleid) • lokaal transport (behalve voor de 
geplande uitstappen) • zakgeld • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • 
reisverzekering en/of annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) • eventueel 
supplement hoogseizoen.

LEEFTIJD min. 12 jaar max. 18 jaar

DUUR 2 tot 6 weken

PERIODE zomervakantie

NIVEAU basiskennis Frans

STEDEN Parijs (Regio) • Nice 

Het programma
Je volgt taallessen Frans in combinatie met 
activiteiten, sport, excursies ... Voor jongeren is dit 
een unieke gelegenheid om elkaar te ontmoeten, 
hun Frans te verbeteren en zich helemaal in de 
cultuur onder te dompelen. Maak je keuze uit de 
verschillende regio’s die we aanbieden op basis 
van de plaats, het klimaat of de culturele uitstappen. 
Vivre comme dieu en France! 

Logement en maaltijden
Afhankelijk van het gekozen programma heb je de 
keuze tussen een verblijf in een gastgezin (in een 

eenpersoonskamer of in een gedeelde kamer met 
volpension) of in een residentie in een gedeelde 
kamer met volpension. Het voordeel van een 
verblijf in een gastgezin is dat je zo de plaatselijke 
manier van leven ontdekt en kennismaakt met de 
Franse cultuur.

Aankomst en plaatselijke begeleiding
De aankomst is voorzien op zondag (uitgezonderd 
Parijs) en de lessen beginnen op maandag. De eerste 
dag word je ingelicht over het verloop van je verblijf 
en je lessenpakket. Je kennis wordt geëvalueerd 
zodat je op het juiste niveau terechtkomt. Tijdens je 

verblijf begeleidt de school je voor vragen over je 
logement, je integratie in het plaatselijk leven, de 
evaluatie van je talenkennis en voor inlichtingen over 
het dagelijks leven (bank, post, openbaar vervoer ...). 
De excursies zijn onder begeleiding.

Activiteiten
Het programma omvat verschillende activiteiten: 
sport, uitstapjes en culturele bezoeken. Geen tijd 
om je vervelen! Wekelijks is er ook een excursie 
gepland naar een locatie in de omgeving van je 
school. Pour un été inoubliable!

Je verblijft in de omgeving van Parijs en je volgt lessen Frans in de voormiddag 
(van maandag tot vrijdag tijdens de eerste 2 weken). De lessen worden 
gegeven door een ervaren leraar. In de namiddag neem je deel aan activiteiten 
en begeleide uitstappen. Op woensdag heb je geen les, want dan wordt er 
een daguitstap voorzien om de “lichtstad” te verkennen.

•  leeftijd: 12 tot 18 jaar
•  lessen: 12 lessen algemeen Frans per week (1 les = 50 minuten)
• grootte van de klas: maximum 12 leerlingen
•  activiteiten/bezoeken: Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Notre-Dame, 

Eiffeltoren, Montmartre en Versailles ...
•  vertrekdata: start op 01/07
•  duur: 2 of 3 weken
•  logement: in een gastgezin, in een- of tweepersoonskamer (al naargelang 

de beschikbaarheid, zonder garantie) met volpension (3 maaltijden per dag, 
middagmaal = lunchpakket).

Opmerking: Als je kiest voor een programma van 3 weken, breng je de derde week volledig door 
met het gastgezin. Er zijn dan geen uitstappen of excursies voorzien.

De moderne zomercampus Parc Impérial heet je welkom op 20 minuten 
wandelafstand van het strand en 15 minuten met de bus van het stadscentrum. 
Kortom, de ideale locatie om je kennis van het Frans op een aangename manier 
te verbeteren terwijl je geniet van een van de mooiste streken van Frankrijk!

•  leeftijd: 14 tot 17 jaar
•  lessen: 

>  Standaard + activiteiten: 20 lessen algemeen Frans per week 
(1 les = 45 minuten)

>  Intensief + activiteiten: 28 lessen algemeen Frans per week 
(1 les = 45 minuten)

• grootte van de klas: maximum 14 leerlingen
•  activiteiten/bezoeken: excursies naar Grasse, St. Paul de Vence, Antibes, 

Monaco en Saint-Tropez, bezoek aan musea, sportactiviteiten ...
• vertrekdata: start tussen 25/06 en 13/08
• duur: 2 tot 6 weken
•  logement: in een gastgezin, in een gedeelde kamer met volpension 

(3 maaltijden per dag) of in een residentie, in een gedeelde kamer met 
volpension (3 maaltijden per dag).

Nice

Parijs

PARIJS (Regio) - WEP NICE (Parc Impérial) - Azurlingua

Op taalreis vertrekken

FrankrijkFRANS + ACTIVITEITEN/BEZOEKEN

Stad Parijs 
(regio)

Nice 
(Parc Impérial)

Nice 
(Parc Impérial)

Lessen/week 12 20 20
Logement gastgezin gastgezin residentie
Maaltijden/dag 3 3 3
1 week – 870 € 801 €
2 weken 1.628 € 1.679 € 1.542 €
3 weken 1.998 € 2.488 € 2.283 €
4 weken – 3.297 € 3.024 €
5 weken – 4.107 € 3.765 €
6 weken – 4.916 € 4.506 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

50 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

MEER INFO OVER ONZE PROGRAMMA’S 
EN OPTIES OP WWW.WEP.BE
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Frans zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten 
• administratieve kosten • didactisch materiaal (Alpha. B Nice) • transfer (enkel voor 
deelnemers Alpha B. Nice die in een gastgezin verblijven met halfpension) • logement 
en maaltijden zoals beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot alle 
schoolinfrastructuur • toegang tot het activiteitenprogramma aangeboden door de 
school • diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal 
transport • zakgeld • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • maaltijden die 
hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies • reisverzekering (optioneel verkrijg baar) 
• annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) • eventueel supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 24 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

LEEFTIJD min. 17 jaar

DUUR 1 tot 52 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf beginner

Bordeaux
Nice

Nice is dé trekpleister van de Côte d’Azur. Start 
met een wandeling langs de Promenade des 
Anglais aan de prachtige Engelenbaai en volg 
de kleine steegjes naar het oude Nice, langs 
haar pittoreske wijken met okerkleurige gevels. 
Laat je leiden door de typische culinaire geuren 
en smaken ... De charme druipt er van af!

Wie aan Bordeaux denkt, denkt aan wijn! 
En die wijn uit Bordeaux is wereldberoemd. 
Maar Bordeaux is meer dan dat, het is een 
levendige, culturele hotspot. Tel daarbij het 
zachte klimaat, het bruisende nachtleven, 
de prachtige omgeving … en je hebt een 
topbestemming!

Pluspunten
•  uitstekende ligging van de school
•  gelegen aan de Middellandse Zee
•  zonnige bestemming

Pluspunten
•  topbestemming in Frankrijk
• gastronomie
• school in het hart van de stad

De school 
Alpha. B ligt in het hartje van de stad, in de rustige buurt van de “Promenade 
des Anglais”. De school is ondergebracht in de prachtige gebouwen van een 
villa in Belle époque-stijl van begin vorige eeuw. De grootste winkelstraat ligt 
op 200 meter. Vlakbij zijn er ook verschillende bushaltes. De school beschikt 
over de volgende infrastructuur: 10 lokalen, bibliotheek, privétuin ... 

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 10 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 30 lessen
• Standaard lespakket + privéles / Privélessen 
Opmerking: Volledige beginners moeten de optie van 20 lessen volgen. Tijdens het 
hoogseizoen gaan de lessen die over het algemeen plaatshebben van 9u tot 12u30 mogelijk 
door van 16u tot 19u15.

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: sportactiviteiten (zeilen, duiken, trektochten), uitstapjes 
(restaurant, concert, bowling), culturele activiteiten (opera, theater, festival, 
musea), excursies naar Monaco, Saint-Paul de Vence ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / appartement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in residentie of gedeeld appartement moet je minstens 18 jaar 
oud zijn.

De school 
Je school France Langue Bordeaux is ondergebracht in een prachtig typisch 
Bordeauxs herenhuis uit de 19e eeuw. Ze ligt pal in het centrum van de stad, 
op slechts enkele minuutjes van de Place des Quinconces en de Place 
Gambetta en van winkels, bars en restaurants. De 9 klaslokalen, een 
informaticalokaal, wifi en een leuke buitenruimte maken het plaatje compleet.

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 14 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 26 / 30 lessen
• Standaard lespakket + privéles
• Standaard lespakket + activiteit: wijn
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: Place de la Bourse, het stadhuis, Place de 
Quinconces, Arcachon, Dune du Pilat (de hoogste duin van Europa) …

Logement
• In een gastgezin / residentie / zonder logement
• Ontbijt / halfpension (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

FRANS

Op taalreis vertrekken

Frankrijk

NICE - Alpha. B BORDEAUX - France Langue

Stad Nice Nice Bordeaux Bordeaux
Lessen/week 20 20 20 15
Logement gastgezin appartement gastgezin gastgezin
Maaltijden/dag 2 0 1 2
1 week 548 € 509 € 586 € 633 €
2 weken 1.014 € 937 € 1.027 € 1.121 €
3 weken 1.444 € 1.328 € 1.468 € 1.609 €
4 weken 1.905 € 1.751 € 1.814 € 2.002 €
8 weken 3.564 € 3.256 € 3.484 € 3.860 €
12 weken 5.090 € 4.628 € 4.470 € 5.034 €
16 weken 6.768 € 6.152 € 5.912 € 6.664 €
24 weken 10.124 € 9.200 € 8.796 € 9.924 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Frans zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten 
• administratieve kosten • didactisch materiaal (EasyFrench Montpellier) • logement 
en maaltijden zoals beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot alle 
schoolinfrastructuur • toegang tot het activiteitenprogramma aangeboden door de 
school • diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal 
transport • zakgeld • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • maaltijden die 
hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies • reisverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) .

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

LEEFTIJD min. 17 jaar

DUUR 1 tot 52 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 36 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

Parijs 

Montpellier

De prachtige Franse hoofdstad is terecht de 
meest bezochte stad ter wereld. Flaneer langs de 
oevers van de Seine, verdwaal in de steegjes van 
Montmartre, of ga op in de massa in de drukke 
winkelstraten. Maak een fietstochtje langs Canal 
St. Martin of beklim de Eiffeltoren, de trots van 
de lichtstad. Laat je leiden door de magie!

Montpellier is de hoofdstad van het departe-
ment Hérault en is een levendige stad op 
slechts 10 kilometer van de Middellandse Zee. 
Het is heerlijk vertoeven in het oude stadscen-
trum met de historische torens la Babote en 
les Pins. Je kan er met volle teugen genieten 
van het studentenleven ...

Pluspunten
• school in de studentenbuurt
• in hartje Parijs
• kleine klasgroepen

Pluspunten
•  gelegen in het oude stadsgedeelte
 • aantrekkelijke tarieven (budgetformule)
 • zeer betrouwbare en kwaliteitsvolle partnerschool

De school 
Je talenschool France Langue Notre Dame ligt in de levendige universiteitsbuurt 
Quartier Latin. De 7 ruime en heldere lokalen werden ondergebracht in een 
historisch gebouw uit de 19e eeuw. Na de les kan je verpozen in het park naast 
de school, flaneren langs de oevers van de Seine of een bezoekje brengen 
aan het Panthéon of de wereldberoemde Cathédrale de la Notre Dame! 

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 12 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 26 / 30 lessen
• Standaard lespakket + privéles 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: bezoek aan de Eiffeltoren, het Louvre, Musée d’Orsay, wandeling 
door Montmartre, Quartier Latin, shoppen in de Galleries Lafayette, macarons 
proeven bij Laduree ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een residentie moet je minstens 18 jaar oud zijn en moet je 
de verblijfstaks van 1,1 € per dag ter plaatse betalen.

De school 
De talenschool Easy French is een filiaal van het gerenommeerde Institut 
Linguistique Adenet en ligt in één van de levendigste voetgangersstraten van 
het historisch centrum, vlak bij de bruisende Place de la Comédie. Na de lessen 
kan je verdwalen in de pittoreske straatjes, genieten op een van de vele zonnige 
terrassen of gaan winkelen in de talloze leuke boetiekjes. De school beschikt 
over 6 lokalen met airco en wifi.

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 12 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 30 lessen
• Standaard lespakket + privéles 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: historisch centrum, Antigone, het kasteel van 
Flaugergues, degustaties van wijn en kaas, Jardin des Plantes in Montpellier, 
de Camargue (tochtje te paard) ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be 

Opmerking: voor het logement in een residentie moet je minstens 18 jaar oud zijn.

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

FRANS

Op taalreis vertrekken

Frankrijk

PARIJS - France Langue Notre Dame MONTPELLIER - Easy French

Stad Parijs Parijs Montpellier Montpellier
Lessen/week 20 20 20 20
Logement gastgezin residentie gastgezin residentie
Maaltijden/dag 2 0 2 0
1 week 722 € 737 € 434 € 434 €
2 weken 1.299 € 1.329 € 804 € 804 €
3 weken 1.876 € 1.921 € 1.174 € 1.174 €
4 weken 2.396 € 2.456 € 1.544 € 1.544 €
8 weken 4.648 € 4.768 € 2.986 € 2.986 €
12 weken 6.672 € 6.852 € 4.390 € 4.390 €
16 weken 8.848 € 9.088 € 5.794 € 5.794 €
24 weken 13.200 € 13.560 € 8.260 € 7.804 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

52 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN IN FRANKRIJK: 
ARCACHON, LA ROCHELLE, SAINT-MALO ...
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Frans zoals beschreven • plaatsingskosten • 
inschrijvingskosten • administratieve kosten • didactisch materiaal (Langue Onze 
Toulouse) • logement en maaltijden zoals beschreven • plaatselijke bijstand • 
toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang tot het activiteitenprogramma 
aangeboden door de school • diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal 
transport • zakgeld • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • paspoort- en visumkosten 
(indien van toepassing)• facultatieve excursies • reisverzekering (optioneel verkrijg baar) • 
annulerings verzekering (optioneel verkrijgbaar) • eventueel supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

LEEFTIJD min. 17 jaar

DUUR 1 tot 48 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 1 tot 52 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

Biarritz Toulouse

Toulouse is een zonnige stad in het zuiden van 
Frankrijk. La ville rose dankt haar bijnaam aan 
de prachtige bakstenen gebouwen die rood-
rozig kleuren in de avondzon. De stad is bekend 
om de wereldberoemde onderzoekscentra voor 
ruimte- en luchtvaart, maar ook om het lekker 
eten en de vele ontspanningsmogelijkheden!

Biarritz is een populaire vakantiebestemming 
aan de Atlantische kust. De onstuimige golven 
maken het tot een geliefde plek voor surfers. 
Biarritz is deel van Baskenland en heeft een 
sterke culturele identiteit met lange tradities. 
Kom hier Frans leren en geniet van de prachtige 
natuur en fantastische stranden in de omgeving!

Pluspunten
• ervaren en gekwalificeerde leerkrachten
• dynamische onderwijsmethodes
• school in het hart van de stad

Pluspunten
• dicht bij de bergen en de stranden
• Baskische cultuur
• vriendelijk en levendig

De school 
Je talenschool Langue Onze ligt midden in het centrum van Toulouse, in de 
bruisende universiteitsbuurt. De 10 ruime lokalen liggen verspreid over de 1e 
en 3e verdieping van een elegant gebouw met een binnentuin, lounge, leeszaal, 
informaticalokaal en wifi. 

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 10 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 23 / 27 / 32 lessen
• Standaard lespakket + privéles
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: wijndegustatie, bezoek aan Toulouse, Albi, boottocht op de 
Garonne, uitstap naar Carcassonne, festival, pétanque en pelote ...

Logement
• In een gastgezin / gedeeld appartement / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een gedeeld appartement moet je minstens 18 jaar oud zijn.

De school 
De talenschool France Langue, La Maison basque, is een internationale 
school met een goede mix tussen Franse en internationale studenten. De 
10 lokalen zijn ondergebracht in een typisch Baskisch huis uit 1850. Er is 
een mooi terras en een zwembad in de tuin. De bekendste surfplekjes liggen 
op 10 minuten wandelen. Het centrum met zijn vele markten, restaurants, 
cafés en boetieks ligt vlakbij.

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 10 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 26 lessen
• Standaard lespakket + privéles
• Standaard lespakket + activiteit: surf / golf
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: bezoek aan Biarritz, een traditionele Baskische maaltijd, een 
wedstrijdje “pelote Basque”, surfen, het festival van Bayonne ...

Logement
• In een gastgezin / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / volpension
•  Eenpersoonskamer / tweepersoons-

kamer

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

TOULOUSE - Langue Onze BIARRITZ - France Langue

OPTIE SURF / GOLF
Wil je niet alleen Frans leren maar 
ook graag leren surfen of golfen? Dat 
kan! Ontdek alles over onze combi-
naties taallessen Frans + surf of golf 
op www.wep.be!

Stad Toulouse Toulouse Biarritz Biarritz
Lessen/week 23 23 20 20
Logement gastgezin appartement gastgezin 

(eenpers.)
gastgezin 

(tweepers.)
Maaltijden/dag 2 0 2 2
1 week / / 725 € 675 €
2 weken 943 € 763 € 1.305 € 1.205 €
3 weken 1.293 € 1.033 € 1.886 € 1.736 €
4 weken 1.629 € 1.309 € 2.333 € 2.133 €
8 weken 3.042 € 2.402 € 4.522 € 4.122 €
12 weken 4.408 € 3.448 € 6.027 € 5.427 €
16 weken 5.698 € 4.418 € 7.988 € 7.188 €
24 weken 8.265 € 6.345 € 11.910 € 10.710 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE
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Montréal is een charmante historische stad 
met een bruisend cultureel hart en een aange-
naam nachtleven. Een stad die niet stilstaat! Je 
vindt er tal van cafés, restaurants, clubs, mu-
sea, kunstgalerijen ... De Canadezen blijven 
bovendien hun reputatie trouw: warm, gastvrij 
en hartelijk ... Bienvenue au Canada!

Martinique is een eiland in het hart van de 
Franse Antillen, net tussen de Caribische Zee 
en de Atlantische Oceaan. Dit Overzees 
Departement van Frankrijk is een heerlijke 
mix van de Franse cultuur en de Caribische 
manier van leven, een zonnigere versie van 
Frankrijk zelf en een vat vol verrassingen! 

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Frans zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvings kosten 
• administratieve kosten • didactisch materiaal (EC Montréal) • logement en maaltijden 
zoals beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • 
toegang tot het activiteitenprogramma aangeboden door de school • diverse taksen 
• certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal 
transport • zakgeld • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies 
• reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annulerings verzekering (optioneel verkrijgbaar) 
• paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • eventueel supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annulerings-
verzekering of een transfer? Vraag het aan WEP!

Pluspunten
• in het hartje van de stad
• moderne infrastructuur
• bijzonder goed openbaar vervoersnet
• tweetalig en multicultureel

Pluspunten
• hartelijke, internationale omgeving
• warme ontvangst 
• uitgebreid aanbod aan culturele en sportieve activiteiten

De school 
De talenschool EC ligt in het hartje van de stad, in het winkelcentrum “Les 
Faubourgs”, en biedt je een moderne infrastructuur (23 lokalen, informatica-
lokaal ...) en het meest recente didactisch materiaal. Het talencentrum is 
ideaal gelegen; dankzij het uitgebreide openbare vervoersnet zijn alle beziens-
waardigheden gemakkelijk te bereiken. Montréal is de tweede grootste stad 
van Canada en ligt op het gelijknamige eiland. Deze Franstalige en multicul-
turele metropool vibreert op het ritme van de vele spektakels en festivals die 
er worden georganiseerd. Aan activiteiten geen gebrek!

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 24 / 30 lessen
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: bezoek aan het oude stadsdeel van Montréal, 
de Notre-Dame Basiliek, het Oratoire St. Joseph, het Museum voor Schone 
Kunsten, voorstelling van “Cirque du soleil”, fietsen door de oude stad, 
uitstap naar Ottawa, filmavond, jazz ...

Logement
• In een gastgezin / gedeeld appartement / zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in gedeeld appartement moet je minstens 18 jaar oud zijn.

De school 
De talenschool France Langue is een kleine, gezellige school in een levendige 
buurt van Fort-de-France, de grootste en tevens belangrijkste stad van het 
eiland. De 2 lokalen en de lounge zijn ondergebracht in een ruim en helder 
gebouw, dat gemakkelijk bereikbaar is, ook per boot! Sommige periodes 
zijn er minder leerlingen. Bijgevolg kan je samenzitten met studenten van 
andere niveaus. Alle leerkrachten van France Langue zijn echter gekwalificeerd 
en opgeleid om elke student individueel te begeleiden. 

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 12 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 26 lessen
• Standaard lespakket + privéles
• Standaard lespakket + activiteit: duiken / kitesurfen
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: geleide bezoeken, excursies, sport, shows, kennismaking 
met de lokale Creoolse keuken ...

Logement
• In een gastgezin / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / volpension (*) 
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een residentie moet je minstens 18 jaar oud zijn.

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 48 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf beginner

LEEFTIJD min. 17 jaar

DUUR 1 tot 32 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf basiskennis 

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

FRANS

Op taalreis vertrekken

CANADA/MARTINIQUE

MONTRÉAL - EC FORT-DE-FRANCE - France Langue

Montréal

Martinique

Stad Montréal Montréal Fort-de-France Fort-de-France
Lessen/week 23 20 20 20
Logement gastgezin appartement gastgezin residentie
Maaltijden/dag 2 0 2 0
1 week 624 € 741 € 735 € 903 €
2 weken 1.011 € 1.245 € 1.325 € 1.661 €
3 weken 1.399 € 1.750 € 1.916 € 2.420 €
4 weken 1.787 € 2.255 € 2.373 € 3.045 €
8 weken 3.338 € 4.274 € 4.602 € 5.946 €
12 weken 4.763 € 6.168 € 6.432 € 8.448 €
16 weken 6.273 € 8.146 € 8.528 € 11.216 €
24 weken 9.041 € 11.850 € 12.720 € 16.752 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

54 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN VOOR TAALLESSEN FRANS: 
QUEBEC (CANADA), LAUSANNE (ZWITSERLAND), FRANKRIJK
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OVERIGE BESTEMMINGEN

ALLE INFORMATIE
Kies “Op taalreis vertrekken” in de zoekbalk en 
ontdek:
• alle bestemmingen
• alle opties
• alle mogelijkheden voor de duur en data
• praktische info
•  beoordelingen en getuigenissen van onze 

deelnemers
• onze vergelijkingstool
• onze online offerte- en reservatiemodule
• onze tarieven, gegarandeerd de laagste prijs!

ONZE SELECTIE IN DE BROCHURE:

TAALLESSEN + 
ACTIVITEITEN/BEZOEKEN
p.60 Augsburg - Did Deutsch-Institut

p.60 Keulen - Did Deutsch-Institut

p.60 Wiesbaden - Did Deutsch-Institut

TAALLESSEN DUITS
p.61 Heidelberg - F+U Academy of Languages

p.61 München - DID Deutsch-Institut

TAALLESSEN SPAANS 
p.56 Sevilla - CLIC

p.56 Valencia - IH

p.57 Barcelona - Camino

p.57 Salamanca - Estudio Sampere

TAALLESSEN ITALIAANS
p.59 Firenze - Centro Fiorenza

p.59 Rome - Dilit 

TAALLESSEN RUSSISCH
p.62 Sint-Petersburg (Rusland) - Liden & Denz

p.62 Riga (Letland) - Liden & Denz
TAALLESSEN SPAANS 
p.58 Buenos Aires (Argentinië) - ECELA

p.58 San José (Costa Rica) - CRLA

TAALLESSEN JAPANS
p.64 Tokio - GenkiJacs

p.64 Fukuoka - GenkiJacs

TAALLESSEN KOREAANS
p.63 Seoul  - Lexis

TAALLESSEN CHINEES
p.63 Beijing - Mandarin House

 Playa Samara

  San José

 Heredia

 Playa del Carmen

ALLE 
BESTEMMINGEN 

IN EEN 
OOGOPSLAG:

 in de brochure 
 op www.wep.be

 Madrid

  Barcelona

 Alicante

  Valencia

  Salamanca

 Marbella

 Cadiz

  Sevilla

 Palma de Mallorca

 Salerno

  Firenze

  Rome

Riga  

Moskou 

Sint-Petersburg  

Fukuoka  

Tokio  

 Episkopi

Beijing  

 Wenen

  Wiesbaden

  Augsburg

  München

  Heidelberg

 Berlijn

  Keulen 

 Frankfurt

 Hamburg

 Porto

 Antigua

Saõ Paulo 

Mendoza 

 Montanita

 Cuzco

Santiago 

 Cuenca

Córdoba 

Buenos Aires  

 Quito

 Lima

Shanghai 

Seoul  

 Regensburg
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LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Spaans zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten 
• administratieve kosten • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals 
beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang 
tot het activiteitenprogramma aangeboden door de school • diverse taksen • 
certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal 
transport • zakgeld • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • paspoort- en 
visumkosten (indien van toepassing) • facultatieve excursies • reisverzekering 
(optioneel verkrijgbaar) • annulerings verzekering (optioneel verkrijgbaar) • eventueel 
supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

LEEFTIJD min. 13 jaar

DUUR 1 tot 40 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf beginner

LEEFTIJD min. 14 jaar

DUUR 1 tot 36 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

Sevilla zal je met open armen ontvangen. De 
prachtige hoofdstad van Andalusië is er als 
geen andere stad in Spanje in geslaagd 
traditionele elementen te verweven in een 
modern aanzicht. Bereid je voor op een explosie 
van kleuren en contrasten, een verleidelijke 
mengeling van traditie en moderniteit!

Valencia ligt aan de Middellandse Zee en is 
de plaats bij uitstek voor een onvergetelijke 
ervaring en een taalverblijf. In deze avant-
gardistische en multiculturele stad word je 
hartelijk ontvangen door de vriendelijke 
Valencianen!

Pluspunten
•  heel mooie stad in Andalusië
• logement op maximum 20 minuten te voet van de school
•  gelegen in het stadscentrum
•  mogelijkheid om een weekend in Marokko door te brengen

Pluspunten
•  gelegen in het historische deel van de stad, dicht bij de zee
•  prachtige stad op mensenmaat
• dakterras
•  uitstekend activiteiten programma

De school 
De talenschool CLIC ligt in het hartje van de stad. Met een jong en 
gemotiveerd team, een uitstekende infrastructuur (conferentieruimte, 
bibliotheek, informaticalab ...) en een idyllische leeromgeving op slechts 1 uur 
rijden van de mooiste stranden kan je taalreis naar Sevilla niet meer stuk!

De lessen (1 les = 50 minuten / maximum 10 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 24 / 29 / 34 lessen
• Standaard lespakket + privéles / Privélessen
• Taallessen + activiteiten / bezoeken
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: geleid bezoek aan de Kathedraal, de Reales Alcazares of het 
hospitaal Los Venerables, flamencospektakels in het Teatro Central, bezoek 
aan de Romeinse ruïnes in Italica, het klooster van Santa Maria, de steden 
Granada, Cordoba, Cadiz, weekendje Marokko ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / appartement / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / volpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een appartement moet je minstens 18 jaar oud zijn. 

De school 
Het hoofdgebouw van je talenschool ligt in het hartje van Valencia, vlak bij 
tal van historische gebouwen. Je geniet van een aangename en moderne 
infrastructuur (22 lokalen, bibliotheek, informaticalab, videotheek, 
gemeenschappelijke ruimte, dakterras ...). Daarnaast zorgt het educatief 
personeel van de school voor een persoonlijke aanpak. Mucho suerte!

De lessen (1 les = 55 minuten / maximum 10 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 25 lessen
• Standaard of Intensief lespakket + privéles / Privélessen
• Taallessen + activiteiten: bezoeken / zeilen
• Voorbereiding op officiële taalexamens: DELE
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: welkomstfeest, bezoek aan Valencia, picknick op het 
strand, Torre del Miguelete, filmclub, sportwedstrijden, danswedstrijd, 
tapasavond ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / appartement / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / volpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be 

Opmerking: voor het logement in een appartement moet je minstens 18 jaar oud zijn.

Valencia

Sevilla

SEVILLA - CLIC VALENCIA - Españolé International House

SpanjeSPAANS

Op taalreis vertrekken

Stad Sevilla Sevilla Valencia Valencia
Lessen/week 24 24 20 20
Logement gastgezin 

(eenpers.)
residentie 
(eenpers.)

gastgezin 
(eenpers.)

residentie 
(eenpers.)

Maaltijden/dag 2 0 2 3
1 week 381 € 416 € 392 € 532 €
2 weken 761 € 831 € 739 € 1.019 €
3 weken 1.108 € 1.213 € 1.086 € 1.506 €
4 weken 1.444 € 1.584 € 1.432 € 1.992 €
8 weken 2.810 € 3.090 € 2.819 € 3.939 €
12 weken 4.081 € 4.501 € 3.921 € 5.601 €
16 weken 5.428 € 5.988 € 5.213 € 7.453 €
24 weken 7.894 € 8.734 € 7.797 € 11.157 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

56 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN IN SPANJE: 
ALICANTE, CADIZ, MADRID, MARBELLA ...
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Wat vond je van de film “L’Auberge 
espagnole”? Zalig, toch? Dan zal je Barcelona 
ook geweldig vinden! Heb je de film niet 
gezien? Geen probleem, de stad zal je 
sowieso bekoren. Het is onmogelijk om te 
weerstaan aan de charmes van deze kleurrijke 
parel aan de Middellandse Zee.

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Spaans zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten 
• administratieve kosten • didactisch materiaal (Estudio Sampere) • logement en 
maaltijden zoals beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot alle school-
infrastructuur • toegang tot het activiteitenprogramma aangeboden door de school 
• diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal 
transport • zakgeld • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • paspoort- en 
visumkosten (indien van toepassing) • facultatieve excursies • reisverzekering 
(optioneel verkrijgbaar) • annulerings verzekering (optioneel verkrijgbaar) • eventueel 
supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

Pluspunten
•  prachtige kuststad
• rijkelijk gevuld sociaal en cultureel leven
• uitgebreide keuze aan logement

De school 
Je talenschool ligt tussen de twee bekendste straten in het centrum van 
Barcelona (Paseo de Gracia en Rambla de Cataluña), waardoor je in een 
paar minuten op de Plaza Cataluña staat, dicht bij het openbaar vervoer en 
de voornaamste bezienswaardigheden van de stad. De campus van Camino 
Barcelona is ideaal gelegen. Met gebouwen van Gaudi, zoals Casa Batlló 
en la Pedrera in de nabijheid, zit je meteen in het hartje van de stad, klaar 
om nieuwe horizonten te verkennen! Así comienza la aventura!

De lessen (1 les = 50 minuten / maximum 10 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 25 / 30 lessen
• Intensief lespakket + Privélessen / Privélessen
• Taallessen + activiteiten: salsa 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: geleid bezoek aan de stad, avondje cinema, 
workshop Spaanse keuken en cultuur, salsa- en flamencoconcerten, 
picknick op het strand, bezoeken aan musea ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / appartement / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / volpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be 

Opmerking: voor het logement in een gedeeld appartement moet je minstens 18 jaar oud zijn.

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 48 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 1 tot 32 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

In Salamanca vind je de oudste universiteit 
van het hele land. Hierdoor is het wellicht 
de meest prestigieuze studentenstad van 
heel Spanje. Wat heb je nog meer nodig om 
van je taalreis een toffe en leerrijke ervaring 
te maken?

Pluspunten
• historische universiteitsstad
• bruisende studentenstad 
•  “familiale” sfeer

De school 
In de talenschool Estudio Sampere van Salamanca heerst een gemoedelijke 
sfeer waar iedereen elkaar kent. De school ligt op een boogscheut van de 
prachtige Plaza Mayor. Studenten treffen elkaar in deze levendige buurt in het 
hartje van de universiteitsstad om een glas te drinken of om te gaan shoppen. 
De ongedwongen sfeer van het studentenleven in Salamanca werkt 
aanstekelijk. Na een tijdje lijkt het alsof je nooit anders hebt gekend!

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 9 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 24 / 34 lessen
• Intensief lespakket + privéles / Privélessen
• Voorbereiding op officiële taalexamens 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: daguitstap naar Alberca of Segovia, geleide bezoeken aan de 
musea en monumenten van de stad (1x per week), avondje uit (1x per week) ...

Logement
• In een gastgezin / appartement / zonder logement
• Halfpension / volpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Salamanca

SALAMANCA - Estudio SampereBARCELONA - Camino

Barcelona

Stad Barcelona Barcelona Salamanca Salamanca
Lessen/week 20 20 24 24
Logement gastgezin 

(eenpers.)
residentie 
(eenpers.)

gastgezin 
(eenpers.)

appartement

Maaltijden/dag 2 1 2 0
1 week 436 € 496 € 422 € 342 €
2 weken 822 € 942 € 778 € 618 €
3 weken 1.207 € 1.387 € 1.129 € 889 €
4 weken 1.593 € 1.833 € 1.475 € 1.155 €
8 weken 3.059 € 3.539 € 2.812 € 2.172 €
12 weken 4.403 € 5.123 € 4.079 € 3.119 €
16 weken 5.854 € 6.814 € 5.331 € 4.051 €
24 weken 8.642 € 10.082 € 7.835 € 5.915 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

57
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LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 1 tot 12 weken

START elke maandag

NIVEAU vanaf beginner

De hoofdstad van Costa Rica ligt op de 
hoogvlakten van de Centrale Vallei. In deze 
kosmopolitische stad geniet je heel het jaar door 
van een zacht microklimaat. San José en haar 
bijzondere Caribische stijl weerspiegelt de zachte 
inborst en lieflijkheid van haar inwoners. Laat je 
betoveren door de charmes van deze mooie stad!

Pluspunten
•  in het stadscentrum van San José
• gevarieerd activiteitenprogramma
• zeer aangenaam kader
• danslessen aan dezelfde school

De school 
De talenschool Costa Rican Language Academy (CRLA) ) is ideaal gelegen: alle 
culturele en toeristische trekpleisters van het land zijn vlot te bereiken. De 
elegante gebouwen van het CRLA beschikken over een uitgebreide infrastructuur 
(35 lokalen, 2 informaticalokalen, 2 danszalen, cafetaria, keuken, terras, tuin ...). 
De school ligt in een veilige en rustige buurt in het oosten van San José, in de 
residentiële en commerciële wijk Barrio Dent. Je hebt vlot toegang tot het 
winkelcentrum van San Pedro, de campus van de Universiteit van Costa Rica, 
verschillende restaurants, cybercafés, bioscopen of winkels in de stad.

De lessen (1 les = 55 minuten / maximum 6 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 16 / 20 / 24 / 25 / 30 lessen 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: danslessen (salsa, merengue ...), kookles, 
fitness, conversatielessen, voetbal, mogelijkheid tot voordelige museum-
bezoeken of excursies naar allerlei interessante bezienswaardig heden in de 
omgeving ...

Logement
• In een gastgezin / zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer
(*) Meer details op www.wep.be 

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Spaans zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten • 
administratieve kosten • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals beschreven • 
plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang tot het activiteitenprogramma 
aangeboden door de school • diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal transport 
• zakgeld • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies • reisverzekering 
(optioneel verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) • paspoort- en 
visumkosten (indien van toepassing) • eventueel supplement hoogseizoen (San José).

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering of een 
transfer? Vraag het aan WEP!

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 1 tot 12 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

De hoofdstad van Argentinië, een multiculturele 
en kleurrijke metropool boeit en blijft boeien. 
Buenos Aires is zonder twijfel de meest 
Europese stad van Zuid-Amerika, met invloeden 
uit Parijs, Napels en Madrid. Natuurlijk is dit ook 
de plek waar je je kan laten meeslepen door de 
passionele ritmes van de tango!

Pluspunten
• fascinerende hoofdstad
• moderne infrastructuur
• gezellige, ontspannen sfeer
• gevarieerde en typisch Argentijnse activiteiten

De school 
Je talencentrum ECELA Buenos Aires ligt in het midden van de stad, in de 
aangename en veilige wijk Recoleta. Geniet van deze ideale ligging en van 
de moderne infrastructuur van de school (lokalen met airco, cafetaria, wifi, 
groene ruimtes ...) en maak van je verblijf in Argentinië een even leerrijke 
als leuke ervaring! Na de les kan je op verkenning gaan in de hoofdstad en 
je verliezen in melancholische tangospektakels. Hasta pronto!

De lessen (1 les = 50 minuten / maximum 8 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 lessen
• Standaard lespakket + privéles / Privélessen
• Taallessen + activiteiten: tango 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: bezoek aan de stad, lessen tango of salsa, kookles, thema-
avonden, uitstappen naar Mendoza, Tandi, Patagonië, Iguazu ...

Logement
• In een gastgezin / zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer
(*) Meer details op www.wep.be 

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

BUENOS AIRES (ARGENTINIË) - ECELA SAN JOSÉ (COSTA RICA) - CRLA

Argentinië

Costa Rica

Latijns-AmerikaSPAANS

Op taalreis vertrekken

Stad Buenos Aires 
(Argentinië)

Buenos Aires 
(Argentinië)

San José 
(Costa Rica)

Lessen/week 20 20 20
Logement gastgezin gastgezin gastgezin
Maaltijden/dag 2 0 2
1 week 617 € 573 € 457 €
2 weken 1.155 € 1.068 € 912 €
3 weken 1.612 € 1.489 € 1.330 €
4 weken 2.124 € 1.959 € 1.628 €
8 weken 3.954 € 3.641 € 3.254 €
12 weken 5.244 € 4.828 € 4.882 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

58 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN IN LATIJNS-AMERIKA: 
PERU, GUATEMALA, CHILI ...
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Roma, una vita non basta! Van de amfitheaters 
van het Romeinse Rijk tot de Renaissance-
paleizen en fonteinen in barokstijl ... Alles 
in deze overweldigende en prachtige stad 
herinnert eraan dat alle wegen naar Rome 
leiden. Dat geldt toch ook voor jou?

Wanneer je voor het eerst in Firenze bent, is 
het alsof je door een openluchtmuseum 
wandelt. In de hoofdstad van Toscane vind 
je het ene prachtige bouwwerk na het andere. 
Bovendien bruist de stad van de vitaliteit. 
Cultuur en ontspanning gaan er hand in hand!

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Italiaans zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten 
• administratieve kosten • logement en maaltijden zoals beschreven • plaatselijke 
bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang tot het activiteitenprogramma 
aangeboden door de school • diverse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal 
transport • zakgeld • didactisch materiaal • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn 
• paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • facultatieve excursies • 
reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annulerings verzekering (optioneel 
verkrijgbaar).

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

Pluspunten
•  uitstekende ligging van de school
•  ontdekking van de “eeuwige stad”
•  culturele evenementen

Pluspunten
•  school in een prachtig historisch gebouw
•  adembenemend zicht op de stad
• familiale atmosfeer
•  uitgebreid activiteitenpakket

De school 
Dilit International House ligt in het centrum van Rome. De talenschool bevindt 
zich op wandelafstand van het station Termini en ander openbaar vervoer 
waardoor je vlot alle bezienswaardigheden van de stad kan bereiken. Je 
school is gelegen in een prachtig gebouw van 5 verdiepingen in Italiaanse 
art-nouveaustijl en beschikt over 10 lokalen (en nog eens 5 in een bijgebouw), 
multimediazaal, informaticalab, snackbar ... Italiaans leren in zo’n charmante 
wijk is het begin van een mooie initiatie in Italiaanse elegantie.

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 14 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 15 / 20 / 25 / 30 lessen
• Standaard lespakket + privéles / Privélessen
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: filmavonden, excursies, seminaries, concerten, 
geleide bezoeken aan bezienswaardigheden en monumenten van de stad 
Rome, thema-avonden ...

Logement
• In een gastgezin / appartement / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be 

Opmerking: voor het logement in een appartement moet je minstens 18 jaar oud zijn.

De school 
Je talenschool Centro Fiorenza ligt in het hartje van het historisch centrum 
van Firenze, in een prachtig gebouw uit de 17e eeuw met een fantastisch 
zicht op de rivier Arno en de niet te missen Ponte Vecchio. Je volgt 
kwaliteitsvolle lessen in een aangenaam en modern kader (heldere lokalen 
met airco, computers, dvd-zaal, wifi, bibliotheek ...).

De lessen (1 les = 50 minuten / maximum 12 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 24 / 30 lessen
• Standaard lespakket + privéles / Privélessen
• Taallessen + activiteiten: cultuur / kooklessen
• Business lespakket 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: bezoek aan musea, monumenten en 
historische bezienswaardigheden, uitstappen naar Siena, San Gimignano, 
Pisa, Lucca, de heuvels van de Chianti, restaurant, concert, opera en 
theater, sportieve activiteiten (volleybal, voetbal, tennis) ...

Logement
• In een gastgezin / appartement / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een appartement moet je minstens 18 jaar oud zijn.

LEEFTIJD min. 17 jaar

DUUR 1 tot 48 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 50 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

Rome

Firenze

FIRENZE - Centro Fiorenza ROME - Dilit

ITALIAANS

Op taalreis vertrekken

ITALIË

Stad Firenze Firenze Rome Rome
Lessen/week 20 20 20 20
Logement gastgezin 

(eenpers.)
appartement 

(eenpers.)
gastgezin 
(eenpers.)

appartement 
(eenpers.)

Maaltijden/dag 2 0 2 0
1 week 529 € - 593 € 470 €
2 weken 955 € 710 € 1.051 € 800 €
3 weken 1.392 € 992 € 1.484 € 1.115 €
4 weken 1.744 € 1.214 € 1.863 € 1.371 €
8 weken 3.468 € 2.378 € 3.421 € 2.437 €
12 weken 4.898 € 3.248 € 4.891 € 3.415 €
16 weken 6.527 € 4.317 € 6.371 € 4.403 €
24 weken 9.343 € 6.013 € 9.224 € 6.272 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

59ANDERE BESTEMMING IN ITALIË: 
SALERNO
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Duitsland

De grootste stad van Noord-Rijnland is beroemd 
om zijn Eau de cologne, zijn carnaval en de 
indrukwekkende dom. Daarnaast heeft Keulen 
nog heel wat andere verrassingen in petto. Je 
talenschool DID ligt midden in het centrum, in de 
grootste winkelstraat van de stad en op slechts 
5 minuutjes wandelen van de dom, het uithangbord 
van Keulen.

• leeftijd: 14 tot 17 jaar
•  lessen: 20 lessen algemeen Duits per week 

(1 les = 45 minuten)
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen
•  activiteiten/bezoeken: bezoek aan Keulen en 

de dom, uitstap naar het meer (waterfietsen, 
beach volley), Ludwig Museum en Odysseum, 
uitstap naar Bonn en Düsseldorf ... 

• vertrekdata: van 18/06 tot 23/07 
•  duur: 2 tot 6 weken (afhankelijk van je 

vertrekdatum)
•  logement: in een gastgezin, in een een- 

of tweepersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag).

Wiesbaden ligt op 40 minuten van Frankfurt en 
wordt ook het “Nice van het Noorden” genoemd. 
Het is een luxueuze en weelderige stad met een 
fantastisch casino en meer dan 20 warmwater-
bronnen die al tijdens het Romeinse Rijk werden 
bezocht. Een wandeling door het historisch 
centrum, waar elegante gebouwen elkaar 
verdringen, meer is er niet nodig om je te doen 
bezwijken voor de charmes van deze bijzondere 
bestemming! 

• leeftijd: 14 tot 17 jaar
•  lessen: 20 lessen algemeen Duits per week 

(1 les = 45 minuten)
• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen
•  activiteiten/bezoeken: verkenning van Schloss 

Biebrich,Wiesbaden, Museum Schaufenster, 
boottocht, uitstap naar Frankfurt of Keulen ...

• vertrekdata: van 18/06 tot 23/07 
•  duur: 2 tot 6 weken (afhankelijk van je 

vertrekdatum)
•  logement: in een gastgezin, in een een- 

of tweepersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag).

Augsburg ligt op een half uur met de trein van 
München. De stad verwelkomt je in een betoverend 
kader en een gezellige, volkse sfeer. De 3e grootste 
stad van Beieren charmeert met zijn architectuur, 
een overblijfsel van het rijke verleden. Je talenschool 
DID Augsburg ligt in het hart van de stad, ideaal om 
alle bezienswaardigheden te gaan bezoeken.

• leeftijd: 14 tot 17 jaar
• lessen: 

>  zomervakantie: 20 lessen algemeen Duits 
per week (1 les = 45 minuten)

>  heel het jaar door: 24 lessen algemeen 
Duits per week (1 les = 45 minuten) 

• grootte van de klas: maximum 15 leerlingen
•  activiteiten/bezoeken: geleid bezoek aan 

Augsburg en München, zwembad, picknick in 
het park, botanische tuin, kanovaren, uitstap naar 
Neurenberg, het kasteel van Neuschwanstein ...

• vertrekdata / duur: 
>  van 11/06 tot 20/08 voor het programma 

met 20 lessen per week (1 tot 10 weken)
>  heel het jaar door voor het programma met 

24 lessen per week (1 tot 48 weken)
•  logement: in een gastgezin, in een een- 

of tweepersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag).

Het programma
Wat denk je van een vakantie vol verrassingen en ontmoetingen bij onze Duitse 
buren? Je volgt taallessen en neemt deel aan een uitgebreid programma 
activiteiten, bezoeken en excursies. Maak kennis met Duitsland en de Duitse 
cultuur en verbeter tegelijk je talenkennis.

Logement en maaltijden
Je verblijft bij een gastgezin, in een een- of tweepersoonskamer met volpension 
(3 maaltijden per dag).

Aankomst en plaatselijke begeleiding
De aankomst is voorzien op zondag. De transfer is optioneel. Als je deze optie 
kiest, word je bij aankomst naar je logement gebracht. Tijdens de volledige duur 
van je verblijf kan je rekenen op de hulp van het lokale personeel. 

Activiteiten
Het programma is gevarieerd en omvat heel wat activiteiten en excursies in 
de namiddag, ’s avonds of tijdens het weekend.

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Duits zoals beschreven • plaatsingskosten • 
inschrijvingskosten • administratieve kosten • didactisch materiaal 
• diverse taksen • logement en maaltijden zoals beschreven • 
plaatselijke bijstand • toegang tot de schoolinfrastructuur • toegang 
tot het activiteitenprogramma • abonnement op het openbaar 
vervoer • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: transport H/T • transfers • persoonlijke 
uitgaven • facultatieve activiteiten die aangeboden worden tegen 
een supplement • reis- en/of annuleringsverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • 
eventueel supplement hoogseizoen (programma van 24 lessen 
aan DID Augsburg).

AUGSBURG - 
DID Deutsch-Institut

KEULEN - 
DID Deutsch-Institut

WIESBADEN - 
DID Deutsch-Institut

Keulen

Wiesbaden

Augsburg

LEEFTIJD min. 14 jaar max. 17 jaar

DUUR 1 tot 48 weken

PERIODE heel het jaar (DID Augsburg) en zomervakantie

NIVEAU basiskennis Duits

STEDEN Augsburg • Keulen • Wiesbaden

Op taalreis vertrekken

Duits + ACTIVITEITEN/BEZOEKEN

Stad Augsburg Augsburg Keulen Keulen Wiesbaden Wiesbaden
Lessen/week 20 20 20 20 20 20
Logement gastgezin 

(eenpers.)
gastgezin 

(tweepers.)
gastgezin 
(eenpers.)

gastgezin 
(tweepers.)

gastgezin 
(eenpers.)

gastgezin 
(tweepers.)

Maaltijden/dag 3 3 3 3 3 3
1 week 610 € 537 € – – – –
2 weken 1.219 € 1.073 € 1.219 € 1.073 € 1.219 € 1.073 €
3 weken 1.829 € 1.609 € 1.829 € 1.609 € 1.829 € 1.609 €
4 weken 2.438 € 2.145 € 2.438 € 2.145 € 2.438 € 2.145 €
5 weken 3.047 € 2.682 € 3.047 € 2.682 € 3.047 € 2.682 €
6 weken 3.657 € 3.218 € 3.657 € 3.218 € 3.657 € 3.218 €
7 weken 4.266 € 3.754 € – – – –
8 weken 4.875 € 4.290 € – – – –

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

60 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

MEER INFO OVER ONZE PROGRAMMA’S 
EN OPTIES OP WWW.WEP.BE
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Tarieven
INBEGREPEN: lessen Duits zoals beschreven • plaatsingskosten • 
inschrijvingskosten • administratieve kosten • logement en maaltijden zoals 
beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • 
toegang tot het activiteitenprogramma aangeboden door de school • diverse 
taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) 
• lokaal transport • zakgeld • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • 
didactisch materiaal • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • 
facultatieve excursies • reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annulerings-
verzekering (optioneel verkrijgbaar) • eventueel supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annulering-
sverzekering of een transfer? Vraag het aan WEP!

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 52 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

LEEFTIJD min. 17 jaar

DUUR 1 tot 44 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

München is de derde grootste stad van 
Duitsland en ligt op 50 km van de Alpen en de 
gekende skipistes, in het hart van het mooie 
Beieren. Toch voelt München aan als een groot 
dorp met eeuwenoude tradities, wat zorgt voor 
een permanent gevoel van rust. Wat niet 
betekent dat er niets te beleven valt!

In de schaduw van het bekende renaissance-
kasteel van Heidelberg ligt een stad die op 
het eerste zicht in het verleden is blijven steken. 
Je vindt er straten en steegjes waar vele dich-
ters, denkers en filosofen lang voor jou hebben 
doorgeslenterd ... 

Pluspunten
•  kleine school, ideaal gelegen
• aangename en levendige stad

•  gevarieerde activiteiten
•  familiale sfeer

Pluspunten
•  typische universiteitsstad
•  omvangrijke school in het stadscentrum
•  nieuwe en moderne infrastructuur

De school 
De talenschool DID Deutsch-Institut bevindt zich op slechts enkele minuten van 
Stachus, het drukste plein van München. De school is perfect gelegen, vlak bij 
het centraal station dat uitgeeft op de stad en aan het begin van de grootste 
winkelstraat. Zo ga je helemaal op in de typische sfeer van München. Gedurende 
je verblijf ter plaatse geniet je van de volgende infrastructuur: 11 lokalen, 
bibliotheek/mediatheek, groot dakterras, multimediazaal, cybercafé, cafetaria ...

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 24 / 28 lessen
• Standaard lespakket + privéles / Privélessen 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: museum voor moderne kunst Pinakothek der Moderne, 
kasteel van Nymphenburg, sportzetel van F.C. Bayern München, Englischer 
Garten en Central Park van München, de bekende brouwerij Hofbräuhaus, 
skiën in de Beierse Alpen, excursies naar het meer van Hiemsee, Augsburg 
of Salzburg, bezoek aan het kasteel van Louis II, Neuschwanstein ...

Logement
• In een gastgezin / appartement / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een appartement moet je minstens 18 jaar oud zijn.

De school 
De talenschool F+U Academy of Languages ligt in het hartje van de 
studentenstad Heidelberg, op het Bismarckplein. Vanuit het instituut heb je 
een prachtig zicht op de oude stad en de Neckarvallei. Hier ga je ongetwijfeld 
je kennis van het Duits te verbeteren. De school stelt de volgende infrastructuur 
ter beschikking: 45 goed uitgeruste lokalen met multimediatoepassingen, 
3 informaticalokalen, bibliotheek ...

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 15 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 30 lessen 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangebo-
den door de school: welkomstavond, concerten, theater, film, dvd-avond, 
bezoek aan Heidelberg, sportactiviteiten (voetbal, volleybal, ijsschaatsen), 
boottocht op de Neckar, excursies (Schwetzingen, Speyer, Worms, 
Ladenburg, Weinheim, Frankfurt, Holiday Park of Europa Park) ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer / tweepersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een residentie moet je minstens 18 jaar oud zijn.

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

Heidelberg

HEIDELBERG - F+U Academy of Languages MÜNCHEN - DID Deutsch-Institut

München

DUITS

Op taalreis vertrekken

Duitsland

Stad Heidelberg Heidelberg München München
Lessen/week 20 20 20 20
Logement gastgezin 

(eenpers.)
residentie 
(eenpers.)

gastgezin 
(eenpers.)

appartement 
(eenpers.)

Maaltijden/dag 2 0 2 3
1 week 447 € 432 € 445 € 345 €
2 weken 783 € 753 € 871 € 671 €
3 weken 1.120 € 1.075 € 1.297 € 997 €
4 weken 1.398 € 1.338 € 1.723 € 1.323 €
8 weken 2.565 € 2.405 € 3.427 € 2.627 €
12 weken 3.439 € 2.899 € 4.884 € 3.684 €
16 weken 4.548 € 3.828 € 6.341 € 4.741 €
24 weken 6.767 € 5.687 € 9.255 € 6.855 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

61ANDERE BESTEMMINGEN IN DUITSLAND: 
BERLIJN, KEULEN, FRANKFÜRT, AUGSBURG, HAMBURG ...
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Riga is een industriële, commerciële en cultu-
rele hotspot gelegen aan de Baltische Zee en 
aan beide oevers van de Dvina. De hoofstad 
van Letland biedt alle ingrediënten voor 
een onvergetelijk avontuur: een bruisend 
nachtleven, schitterend middeleeuws erfgoed, 
indrukwekkende Art Nouveau-architectuur ... 

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Russisch zoals beschreven • plaatsingskosten • 
inschrijvingskosten • administratieve kosten • logement en maaltijden zoals 
beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • 
toegang tot het activiteitenprogramma aangeboden door de school • di-
verse taksen • certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • 
lokaal transport • zakgeld • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • 
didactisch materiaal • facultatieve excursies • paspoort- en visumkosten (indien 
van toepassing) • reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annulerings-
verzekering (optioneel verkrijgbaar) • eventueel supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annulerings-
verzekering of een transfer? Vraag het aan WEP!

Pluspunten
• school in het stadscentrum
• populaire bestemming
• historisch centrum geklasseerd als UNESCO-werelderfgoed  
• culturele en dynamische stad

De school 
Je school bevindt zich op de 2e verdieping van een historisch stadsgebouw. 
Ze biedt een aangename omgeving met alle moderne infrastructuur 
(10 lokalen, lounge, informaticalokaal ...) die nodig is voor een geslaagd 
taalverblijf. Het talencentrum Liden & Denz van Riga is perfect gelegen: in 
het midden tussen het centraal station en de Nationale Opera, in het hartje 
van de stad. Als je je school verlaat, moet je enkel de straat en een klein 
kanaal oversteken om in het historisch centrum van Riga te komen. Dit 
stukje stad behoort tot het UNESCO-werelderfgoed en is absoluut het 
ontdekken waard. 

De lessen (1 les = 50 minuten / maximum 10 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 25 lessen
• Privélessen 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: uitstap naar Jurmula, diverse excursies 
(centrale markt, musea, concerten, cinema, cafés of discotheek) ...

Logement
• In een gastgezin / appartement / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.b.

Opmerking: voor het logement in een appartement moet je minstens 18 jaar oud zijn.

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 2 tot 52 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner (vertrouwd zijn met 
het Cyrillisch alfabet voor het vertrek)

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 2 tot 52 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner (vertrouwd zijn met 
het Cyrillisch alfabet voor het vertrek)

Sint-Petersburg was lang het belangrijkste 
intellectueel, wetenschappelijk en politiek 
centrum van het land, en dat maakt deze stad 
in het westen van Rusland zo indrukwekkend. 
De stad richt haar blik op de toekomst en 
weet tegelijk haar unieke architecturale 
patrimonium uit het verleden te bewaren ...

Pluspunten
•  ideale ligging van de school in de stad
•  schoolgebouw uit de 19e eeuw
• gerenoveerde en moderne infrastructuur
• nabijheid van het openbaar vervoer

De school 
Je talenschool Liden & Denz ligt vlak bij de prachtige gebouwen van het 
filharmonisch orkest en bekende trekpleisters als Nevski Prospekts, het 
Russisch museum, Mikhailovsky Zamok. Op 3 minuten sta je aan het 
metrostation Nevsky Prospekt/Gostiny Dvor. De school is gevestigd op de 
tweede verdieping van een 19e eeuws gebouw in een rustige stadswijk en 
is voorzien van de volgende infrastructuur: 13 lokalen waarvan de grootste 
uitgerust zijn met tv-schermen en dvd-spelers, een cafetaria ... De “Stad 
van de Tsaren” ontvangt je met open armen. Laat het Russisch avontuur 
maar beginnen!

De lessen (1 les = 50 minuten / maximum 12 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 25 lessen
• Privélessen 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden 
aangeboden door de school: boottocht, ballet, openluchtconcerten, 
voetbalmatch, bezoek aan musea, paleizen, concertzalen, kunstgalerijen ...

Logement
• In een gastgezin / appartement / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer (*)
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

SINT-PETERSBURG (RUSLAND) Liden & Denz RIGA (LETLAND) - Liden & Denz

RUSSISCH

Op taalreis vertrekken

Rusland/LETLAND Rusland

Letland

Stad St. Petersburg 
(Rusland)

St. Petersburg 
(Rusland)

Riga 
(Letland)

Riga 
(Letland)

Lessen/week 20 20 20 20
Logement gastgezin 

(eenpers.)
appartement 

(eenpers.)
gastgezin 
(eenpers.)

appartement 
(eenpers.)

Maaltijden/dag 2 0 2 0
2 weken 1.173 € 1.053 € 1.093 € 1.053 €
3 weken 1.719 € 1.539 € 1.599 € 1.539 €
4 weken 2.265 € 2.025 € 2.105 € 2.025 €
8 weken 4.248 € 3.768 € 3.901 € 3.741 €
12 weken 6.147 € 5.427 € 5.640 € 5.400 €
16 weken 8.205 € 7.245 € 7.493 € 7.173 €
24 weken 10.977 € 9.537 € 9.945 € 9.465 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

62 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMING IN RUSLAND: 
MOSKOU
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Tarieven
INBEGREPEN: taallessen zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten 
• administratieve kosten • didactisch materiaal (Lexis Seoul) • logement en maaltijden 
zoals beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • 
toegang tot het activiteitenprogramma aangeboden door de school • diverse taksen • 
certificaat van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal 
transport • zakgeld • maaltijden die hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies 
• reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • paspoort- en visumkosten (indien van 
toepassing) • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) • eventueel supplement 
hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 2 tot 48 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 1 tot 12 weken

START elke maandag (specifieke data 
voor volledige beginners)

NIVEAU vanaf beginner

Deze miljoenenstad zal je eerst met verstomming 
slaan, maar na een tijdje zal je haar vlotjes 
doorkruisen op zoek naar de juiste adresjes 
voor een lekkere noedelsoep of voor één van 
die typische Chinese rijstbollen. Van het 
Tienanmenplein tot de Verboden Stad, Peking 
heeft binnenkort geen geheimen meer voor jou.

Seoul is een megastad, een stad van para-
doxen. Het is een wereldwijd handelsknoop-
punt, een culturele hoofdstad, een hippe 
bestemming met futuristische architectuur en 
een historische plek met vestigingen uit de 
Joseondynastie … en dat allemaal tegelijk! 
Tijdens je taalverblijf in Zuid-Korea zal je heel 
wat nieuwe ontdekkingen doen!

Pluspunten
• school in het hartje van de hoofdstad
• attent en vriendelijk personeel
• typisch en gevarieerd activiteitenprogramma

Pluspunten
• school in de levendigste wijk van Seoul
• gevarieerde activiteitenplanning 
• kennismaking met de Koreaanse cultuur

De school 
De talenschool Mandarin House ligt in het centrum van Peking in het China 
Central Place Complex. Dankzij deze uitstekende ligging heb je vlot toegang 
tot de drukke Sanlitunstraat en de populairste winkelcentra. Peking is een 
immense metropool in voortdurende ontwikkeling. Je vindt er tal van 
fascinerende bezienswaardigheden die van je taalreis een onvergetelijk verblijf 
zullen maken.

De lessen (1 les = 45 minuten / maximum 12 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 30 lessen
• Standaard lespakket + privéles / Intensief lespakket + privéles 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: bezoek aan de Grote Muur, de Verboden Stad, het Zomerpaleis, 
Tai Chi- en Kung Fu-demonstratie, lessen kalligrafie, workshops Chinese cultuur 
en geschiedenis, uitstap naar het platteland in de omgeving van Peking, bezoek 
aan de site van de Olympische Spelen ...

Logement
• In een gastgezin / zonder logement
• Halfpension / zonder maaltijden
• Eenpersoonskamer

De school 
De talenschool Lexis Seoul bezet de 11e verdieping van een ultramoderne 
toren in de hippe wijk Gangnam, op 1 minuut van de metro en honderden 
cafés, winkels en restaurants. Je kan gebruikmaken van de uitgebreide 
infrastructuur die de school ter beschikking stelt: moderne klaslokalen met 
immense ramen, lounge, bibliotheek, gratis wifi. Er is ook een gevarieerd 
programma activiteiten ter ontspanning en om de andere studenten beter 
te leren kennen. 

De lessen (1 les = 60 minuten / maximum 14 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 15 / 25 lessen
• Privélessen 
• Voorbereiding op officiële taalexamens: TOPIK  

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten die facultatief worden aangeboden door de 
school: Gwanghwamun Square, karaoke-avond, Bukchon Traditional 
Cultural Center, K-pop experience, Gyeongbokgung Palace, Myung-Dong 
Shopping Day, Korean Spa ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / zonder logement
• Ontbijt / Halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in residentie moet je minstens 18 jaar oud zijn. 

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

PEKING - Mandarin House

CHINa/ 
ZUID-KOREA

CHINEES/ 
KOREAANS

Op taalreis vertrekken

Peking

Seoul

Stad Beijing Beijing Seoul Seoul
Lessen/week 20 20 25 25
Logement gastgezin gastgezin gastgezin residentie
Maaltijden/dag 0 2 2 0
1 week – – 671 € 614 €
2 weken 1.514 € 1.685 € 1.172 € 1.015 €
3 weken 2.131 € 2.389 € 1.674 € 1.417 €
4 weken 2.614 € 2.958 € 2.176 € 1.737 €
8 weken 4.952 € 5.639 € 4.089 € 3.168 €
12 weken 6.883 € 7.913 € 6.048 € 4.645 €
16 weken 9.085 € 10.459 € – –
24 weken 12.678 € 14.738 € – –

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE

63

SEOUL - Lexis
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Welkom in de bruisende, fonkelende en spirituele 
hoofdstad van Japan! Tokio is een voormalige 
keizerlijke hoofdstad die zich tegenwoordig 
onderscheidt met haar wolkenkrabbers, high tech 
winkels, ongeremde levensritme ... De grootste 
stad ter wereld heeft een zekere authenticiteit die 
je ongetwijfeld zal charmeren.

Tarieven
INBEGREPEN: lessen Japans zoals beschreven • plaatsingskosten • inschrijvingskosten 
• administratieve kosten • didactisch materiaal • logement en maaltijden zoals 
beschreven • plaatselijke bijstand • toegang tot alle schoolinfrastructuur • toegang tot 
het activiteitenprogramma aangeboden door de school • diverse taksen • certificaat 
van deelname.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan optioneel geregeld worden) • lokaal 
transport • zakgeld • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • maaltijden die 
hierboven niet vermeld zijn • facultatieve excursies • reisverzekering (optioneel verkrijg baar) 
• annulerings verzekering (optioneel verkrijgbaar) • eventueel supplement hoogseizoen.

Wil je een prijsvoorstel voor een vliegtuigticket, een reis- of annuleringsverzekering 
of een transfer? Vraag het aan WEP!

Pluspunten
•  school dicht bij het station van Shinjuku
• optie “Cultuur” en “Popcultuur”
• lessen voor beginners mogelijk
• bruisende wereldstad

De school 
Ook al ligt je talenschool in het hartje van de drukste stad van het land, toch 
biedt GenkiJacs je een rustig en ontspannend kader met een moderne 
infrastructuur (interactieve borden, lounge, computerklas) zodat je op een 
aangename manier snel een nieuwe taal kan aanleren! De school ligt 
tegenover de bekende tempel Hanazono. Om in je klaslokaal te komen moet 
je eerst door een traditionele tempel wandelen ... De unieke sfeer zorgt voor 
een oase van rust. Je talenschool is ideaal gelegen in deze surrealistische 
wereldstad. Het station Shinjuku is gemakkelijk te voet bereikbaar en is de 
toegangspoort tot alle weergaloze trekpleisters van de stad. 

De lessen (1 les = 50 minuten / maximum 8 leerlingen per klas)
• Algemene lespakketten: 20 / 25 lessen
• Taallessen + activiteiten: cultuur / popcultuur 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: geleid stadsbezoek, filmavond, restaurants, theeceremonie, 
bezoek aan een mangaschool, barbecue, karaoke ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / appartement / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 2 tot 12 weken

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU •  Standaard (20 lessen): 
vanaf beginner

•  Intensief (25 lessen): 
vanaf gevorderd elementair

LEEFTIJD min. 16 jaar

DUUR 2 tot 12 weken 

START elke maandag (specifieke startdata 
voor volledige beginners)

NIVEAU •  Standaard (20 lessen): 
vanaf beginner

•  Intensief (25 lessen): 
vanaf gevorderd elementair

Fukuoka is de grootste stad van het eiland 
Kyushu en is vandaag een culturele en 
economische draaischijf in contact met 
belangrijke steden van het continent. Vanop 
de Sky Tower heb je een prachtig uitzicht op 
kunstmatige eilanden en op een uniek 
cultureel patrimonium ...

Pluspunten
•  in het hartje van de stad, op 10 minuten met de fiets van het strand
•  optie “Cultuur” of “Popcultuur”
•  lessen toegankelijk voor beginners
•  boeiende activiteiten

De school 
GenkiJacs ligt in een bruisende wijk van het centrum. De school bevindt 
zich op slechts een honderdtal meter van één van de belangrijkste straten 
van de stad en van het grootste trein- en metrostation van Fukuoka: Hakata 
Station. Dankzij haar centrale ligging kan je deze dynamische stad snel en 
gemakkelijk ontdekken. Bovendien ben je op minder dan 10 minuten met 
de fiets of de bus van het strand om je te ontspannen. De talenschool stelt 
volgende infrastructuur ter beschikking: 15 lokalen, tea room, lounge, 
studielokaal, filmzaal, informaticalab ...

De lessen (1 les = 50 minuten / maximum 8 leerlingen per klas)
• Algemene lespakket: 20 / 25 lessen
• Taallessen + activiteiten: bezoeken / cultuur / popcultuur 

Ontspanning
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die facultatief worden aangeboden 
door de school: cursus pottenbakken, gevechtssporten, kalligrafie, 
theeceremonie, geleid stadsbezoek, film, plaatselijke festivals, excursies naar 
Nagasaki, de Mont Aso-vulkaan ...

Logement
• In een gastgezin / residentie / appartement / zonder logement
• Ontbijt / halfpension / zonder maaltijden (*)
• Eenpersoonskamer
(*) Afhankelijk van het soort logement, meer details op www.wep.be

Opmerking: voor het logement in een appartement moet je minstens 18 jaar oud zijn.

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

Fukuoka
Tokio

TOKIO - GenkiJacs FUKUOKA - GenkiJacs

JAPANJAPANS

Op taalreis vertrekken

Stad Tokio Tokio Fukuoka Fukuoka
Lessen/week 20 20 20 20
Logement gastgezin appartement gastgezin residentie
Maaltijden/dag 2 0 2 2
2 weken 1.368 € 1.330 € 1.097 € 1.043 €
3 weken 1.882 € 1.826 € 1.518 € 1.438 €
4 weken 2.397 € 2.321 € 1.940 € 1.832 €
8 weken 4.455 € 4.304 € 3.627 € 3.411 €
12 weken 6.514 € 6.287 € 5.313 € 4.990 €

Andere opties 
voor logement, 
duur, lessen ...

JE VINDT AL ONZE 
TARIEVEN OP

WEP.BE
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LEEFTIJD min. 14 jaar

DUUR min. 1 week

START elke maandag

NIVEAU vanaf beginner

LAAGSTE 
PRIJS 

GEGARAN -
DEERD

Op taalreis vertrekken

Tarieven
De prijzen worden hier voorgesteld voor een duur van 1 week. 

INBEGREPEN: taallessen zoals beschreven • plaatselijke begeleiding door de leraar • verblijf in een 
eenpersoonskamer met volpension (3 maaltijden per dag) • plaatsingskosten • inschrijvingskosten • 
administratieve kosten • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer (kan door WEP geregeld worden) • paspoort- en visumkosten 
(indien van toepassing) • zakgeld • reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar) • supplement kerstvakantie (raadpleeg onze site www.wep.be) • supplement 
-18 jaar (Groot-Brittannië) • eventueel supplement hoogseizoen.

(*) Voor de exacte kostprijs van het programma in de streek van jouw keuze ga je naar www.wep.be 
> “Op taalreis vertrekken > Privé-taallessen”.

NOG MEER KEUZE
Zoals hierboven vermeld is ons programma “Privé-taallessen bij de leraar” ook beschikbaar in de volgende 
landen: Chili, Costa Rica, Portugal, Brazilië, Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken, Hongarije, Polen, 
Tsjechië, Egypte en Verenigde Arabische Emiraten.

Voor al onze tarieven en bestemmingen, één adres: www.wep.be.

Lessen/week 15 20 25 30
Logement leraar leraar leraar leraar
Maaltijden/dag 3 3 3 3
Regio Londen en regio Edinburgh 1.098 € 1.244 € 1.390 € 1.537 €
Rest van Groot-Brittannië 983 € 1.127 € 1.272 € 1.417 €
Ierland (prijzen vanaf*) 1.150 € 1.342 € 1.534 € 1.725 €
Malta 1.074 € 1.264 € 1.454 € 1.739 €
Verenigde Staten 1.315 € 1.498 € 1.682 € 1.956 €
Canada 1.343 € 1.526 € 1.709 € 1.984 €
Australië 1.485 € 1.668 € 1.851 € 2.126 €
Nieuw-Zeeland 1.333 € 1.517 € 1.700 € 1.975 €
Spanje 988 € 1.178 € 1.368 € 1.653 €
Frankrijk 1.093 € 1.283 € 1.473 € 1.758 €
Italië 1.117 € 1.307 € 1.497 € 1.782 €
Duitsland 1.221 € 1.411 € 1.601 € 1.886 €
Oostenrijk 1.221 € 1.411 € 1.601 € 1.886 €
Rusland 1.178 € 1.361 € 1.544 € 1.819 €
China 1.311 € 1.494 € 1.677 € 1.952 €
Japan 1.782 € 2.057 € 2.332 € 2.790 €

EEN MAXIMUM AAN VOORUITGANG OP EEN MINIMUM AAN TIJD!
Het programma 
SNEL en GOED! De ideale formule voor wie op korte tijd snel vorderingen wil 
maken. Je woont in bij je leraar, die je privéles geeft in de taal van jouw keuze. 
Afhankelijk van je vaardigheden en je motivatie vorder je 3 tot 4 keer zo snel 
als bij een taalcursus in groep. Je gaat niet naar school, je logeert bij je leraar, 
waar je de enige leerling bent en dus les krijgt aangepast aan jouw behoeften. 
Het programma “ONE TO ONE” wordt regelmatig gekozen door zakenmensen 
die een belangrijk contract moeten voorbereiden, door hogeschoolstudenten 
die een examen moeten afleggen of door sollicitanten die hun kennis van een 
bepaalde taal op een snelle en efficiënte manier willen verbeteren.

Omdat je bij je lesgever inwoont, krijg je bovenop de intensieve lessen ook 
feedback tijdens dagelijkse gesprekken en gewone conversaties. Je leraar 
heeft immers de natuurlijke reflex om je ook dan te verbeteren en te helpen. 
Zo krijg je een nog beter resultaat!

• leeftijd: min. 14 jaar (Groot-Brittannië en Ierland) / 16 jaar (andere bestemmingen)
• lessen: 15, 20, 25 of 30 taallessen per week (1 les = 60 minuten)
• uurrooster: in samenspraak met je leraar
•  vertrekdata: start van de lessen elke maandag (aankomst op zondag)
• duur: min. 1 week, geen maximum
•  logement: bij de leraar, in een eenpersoonskamer met volpension 

(3 maaltijden per dag).

Logement en maaltijden
Je verblijft bij je leraar in een eenpersoonskamer met volpension. Je deelt het 
dagelijks leven van je gastgezin, wat je talenkennis ten goede komt. Het gaat 
hier echt om een taalbad in de strikte zin van het woord!

Activiteiten
Je leraar staat ter beschikking om je in te lichten over mogelijke activiteiten en 
uitstappen in de streek waar je verblijft en organiseert zelf 1 uitstap per week.
Opmerking: in Groot-Brittannië en Ierland wordt een uitgebreid activiteitenprogramma aangeboden, 
zie details op www.wep.be.

Opties
Bij privé-taallessen bij de leraar heb je de mogelijkheid om er volgende opties aan 
toe te voegen: optie cocooning, optie eigen badkamer, optie voorbereiding op 

officiële taalexamens ... Interesse? Ga snel naar www.wep.be > “Op taalreis 
vertrekken > Privé-taallessen”.
Opmerking: Wil je privé-taallessen aan een scherpere prijs of zou je liever in het centrum van de 
stad verblijven? Dat kan! We kunnen verschillende scholen voorstellen die privélessen geven. Het 
verblijf wordt georganiseerd in een gastgezin. Meer info over onze verschillende bestemmingen 
vind je terug op www.wep.be.

Talen en bestemmingen

 Arabisch
Verenigde 
Arabische 
Emiraten

 Frans Frankrijk

Egypte Monaco

Chinees China Zwitserland

 Deens Denemarken  Italiaans Italië

 Duits Duitsland  Japans Japan

Oostenrijk  Noors Noorwegen

 Engels Australië  Pools Polen

Canada  Portugees Brazilië

Groot-Brittannië Portugal

Ierland  Russisch Rusland

Malta  Spaans Chili

Nieuw-Zeeland Costa Rica

Verenigde 
Staten

Spanje

 Fins Finland  Tsjechisch Tsjechië

 Hongaars Hongarije  Zweeds Zweden

Verblijf en privé-
taallessen bij de leraar WERELDWIJD 
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INSCHRIJVING
Wanneer inschrijven? Hoe sneller, hoe beter! Op die manier geniet je van betere tarieven voor je vervoer 
en ben je zeker van je plaats in de school op de data van jouw keuze. Zo heb je ook de tijd om in alle rust 
je administratieve formaliteiten in orde te brengen (zoals een internationaal paspoort en eventueel een 
visum voor jouw bestemming).

DE PAPIERWINKEL
Voor een taalreis binnen de Europese Unie volstaat 
je Belgische identiteitskaart. Voor landen buiten 
de Europese Unie heb je een internationaal 
paspoort nodig. Soms heb je bovenop je reispas 
ook een visum nodig. WEP zal je op het juiste 
moment uitgebreid uitleggen welke documenten 
je nodig hebt en hoe je een visum kan aanvragen.

ALLERLEI
•  Het aantal lessen per week en de duur van een les 

hangen af van de school. Kijk dit goed na als je 
vergelijkingen maakt met andere scholen of orga-
nisaties. In een school die 28 lessen van 40 minuten 
aanbiedt, krijg je minder les dan bijvoorbeeld in een 
school die 20 lessen van telkens 60 minuten voor-
stelt. In de beschrijvingen geven we steeds de duur 
van de lessen voor elke school aan.

Hoe inschrijven? Simpel en snel!
•  Online: surf naar www.wep.be, klik op 

“Online offerte of reservatie” en maak 
je keuze.

We vragen je om een voorschot van 500 € 
te storten om je inschrijving te valideren.

Wij zorgen voor de organisatie van je 
programma en de lessen. Vervolgens ver-
wachten wij het voorschot van 30% van 
het saldo van het programma en zullen wij 
je informeren over de administratieve for-
maliteiten (bijvoorbeeld een internationaal 
paspoort, een visum ...).

Een vraag? Een probleem? WEP blijft ter 
beschikking voor en tijdens je programma, 
voor jou en voor je ouders. We hebben 
zelfs een noodnummer dat 24u/24-7d/7 
toegankelijk is.

Na ontvangst van je inschrijving en de beta-
ling van het voorschot, reserveert WEP je 
verblijf. Wanneer de school jouw reservatie 
bevestigt, nemen we binnen de week contact 
met je op om je de precieze data van het 
verblijf mee te delen (begin en einde van je 
logement en begin en einde van de lessen).

Ten laatste 45 dagen voor je vertrek 
moeten wij het volledige saldo ontvangen 
hebben.

In de week voor je vertrek krijg je alle info 
over je verblijf: adres logement, transport, 
transfer (als WEP deze organiseert), 
instructies voor de aankomst ter plaatse 
en alle informatie die je nodig hebt 
om van je verblijf een succes te maken!

•  Zakgeld? Het te voorziene bedrag hangt af van de 
bestemming, van je programma (logement inbe-
grepen of niet, halfpension, volpension, activiteiten 
inbegrepen of niet ...) en of je al dan niet aan 
verleidingen kan weerstaan. Reken op 100-200 € 
per week. Voor geldafhalingen binnen Europa kan 
je je gewone bankkaart (type Bancontact) gebrui-
ken. Over het algemeen zijn deze kaarten echter 
geblokkeerd voor afhalingen buiten Europa. Je 
gaat best langs bij je bank voor meer informatie 
en om je kaart tijdelijk te deblokkeren of een 
creditcard aan te vragen (Visa, Mastercard).

•  Je kan alle programma’s van WEP combineren 
(Taalreizen, Schoolprogramma’s, Jobs, Stages en 
Vrijwilligerswerk). De populairste combinaties vind 
je op p.120. The sky is the limit!

•  Onvoorziene omstandigheden, een probleem, je 
wil later vertrekken? Laat het ons zo snel mogelijk 
weten en wij doen ons uiterste best om wijzigings-
kosten te vermijden of te beperken.

•  Als je twijfelt over de duur van je taalreis is het 
aangewezen om een korter verblijf te reserveren 
en ter plaatse te verlengen (als je vroeger wil 
terugkeren loop je het risico op annuleringskosten). 
Geef ons een seintje en we organiseren de 
verlenging van je verblijf bij de school zo snel 
mogelijk (op voorwaarde dat je visum geldig is).

TAALREIZEN

PRAKTISCHE INFORMATIE

VERVOER, TRANSFER ... ALLES 
ZONDER ZORGEN

WEP biedt een maximum aan flexibiliteit. Je kan 
alles, of een deel, zelf regelen. Of je kan WEP 
vragen om voor alles te zorgen: vervoer heen/terug 
(vlucht/trein), pick-up heen en/of terug. Wij zoeken 
altijd de beste prijzen. 

 Belangrijke tip: wanneer je ervoor kiest om zelf een 
vlucht te boeken, wacht dan zeker op onze bevestiging 
van de exacte data van je programma en zorg voor een 
flexibel ticket dat je eventueel van datum kan 
veranderen (je weet nooit of je langer wil blijven).

AANKOMST TER PLAATSE 
EN BEGIN VAN DE LESSEN

Gewoonlijk beginnen de lessen elke maandag 
van het jaar, behalve op feestdagen. Sommige 
scholen zijn gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar 
(contacteer ons voor meer info). Wanneer je een 
verblijf met logement kiest, moet je meestal op 
zondag aankomen, de dag voor de start van de 
lessen. In andere gevallen zijn er vastgelegde data 
vooropgesteld door de scholen.

REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING
Als je een verzekering afsluit en ze niet nodig hebt, dan 
heb je spijt dat je ze betaald hebt. Maar als je geen 
verzekering hebt en er gebeurt toch iets onverwachts, 
dan heb je spijt dat je ze niet hebt afgesloten.

Het advies van WEP?
•  Neem altijd een reisverzekering! Als jij of je ouders 

beschikken over een jaarpolis bij bijvoorbeeld Europ 
Assistance of Mondial Assistance en je vertrekt voor 
minder dan 90 opeenvolgende dagen naar het 
buitenland, dan is dit voldoende (kijk voor de 
zekerheid toch de maximumdekking na als je 
vertrekt naar een bestemming met hoge medische 
kosten zoals de Verenigde Staten). Heb je 
daarentegen geen verzekering of ga je voor meer 
dan 90 dagen weg, dan is het verplicht om een 
aangepaste verzekering af te sluiten (de medische 
kosten in het buitenland kunnen zeer hoog oplopen). 
De verzekering die WEP voorstelt (basis- of 
uitgebreide dekking, zie p.125) is uitstekend en aan 
een aantrekkelijke prijs.

•  Annuleringsverzekering: Deze moet op het 
moment van inschrijving afgesloten worden. Je 
moet dus zelf het risico op annulering proberen in 
te schatten. Hoewel het gaat om een persoonlijke 
financiële keuze, is het misschien toch beter om je 
tegen het eventuele verlies van duizenden euro’s te 
beschermen.
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VRIJWILLIGERSWERK

ALLE INFORMATIE
Kies “Helpen/vrijwilligerswerk doen” in de 
zoekbalk en ontdek:
• alle bestemmingen
• alle mogelijkheden voor de duur en data 
• praktische info
•  beoordelingen en getuigenissen van onze 

deelnemers.

ONZE SELECTIE IN DE BROCHURE:

ALLE BESTEMMINGEN 
IN EEN OOGOPSLAG:

 in de brochure   op www.wep.be

Bekijk de 
video voor 
meer info

  Benin

  Senegal

 Marokko

  Peru

  Ecuador

  Verenigde Staten

  Canada

  Guatemala

 Nicaragua   Ghana

  Costa Rica

 Chili

Bolivië  

Guyana 

 Argentinië

 Ierland

  Frankrijk

 België

SOCIALE PROJECTEN
p.70 Senegal Benin

p.71 Swaziland Ghana

p.72 Zambia Tanzania 

p.73-74 Zuid-Afrika

p.75 India Sri Lanka

p.76 Nepal Thailand 

p.77 Laos Cambodja

p.78 Vietnam Indonesië

p.79 Fiji Filipijnen

BOERDERIJVERBLIJF/
RANCHSTAY
p.92 Canada Frankrijk

BOUWPROJECTEN
p.82 Guatemala

p.83 Thailand Indonesië

p.84 Filipijnen Fiji

BESCHERMING VAN DIEREN 
p.86 China Thailand

p.87 Zuid-Afrika

p.88 Verenigde Staten Canada

p.89 Australië

LESSEN & SOCIALE PROJECTEN
p.80 Bolivië Peru

p.81 Ecuador Costa Rica

p.82 Guatemala

NATUURPROJECTEN
p.89 Australië

p.90 Nieuw-Zeeland Canada

p.91 Frankrijk Costa Rica

BESCHERMING VAN 
HET ONDERWATERMILIEU
p.85 Indonesië Zuid-Afrika

China  

Australië  

Nieuw-Zeeland  

Nepal  

  India

  Sri Lanka

Laos  

Vietnam  

Thailand   

Filipijnen  

Fiji  
Tanzania    Zambia   Indonesië

Swaziland  

Zuid-Afrika  
 

Cambodja  
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DE FILOSOFIE 
VAN WEP

 ONTDEK ONZE VISIE OP VRIJWILLIGERSWERK 

Wanneer we het hebben over onze sociale 
projecten, natuurprojecten of projecten voor de 
bescherming van dieren gebruiken we de algemene 
term “vrijwilligerswerk” zoals in de betekenis van 
het Engelstalige “volunteering”, dat het meest 
wordt gebruikt op internationaal niveau (zonder 
onderscheid te maken tussen al dan niet vrijwillige 
solidaire activiteiten). Het is echter belangrijk om 
goed te weten wat WEP aanbiedt:

Onze projecten overkoepelen diverse vrijwillige 
acties in het buitenland, in een sociale, culturele 
of ecologische context. WEP opereert volledig 
onafhankelijk en krijgt geen donaties of subsidies. 
We werken samen met kleine verenigingen of 
lokale ngo’s die vaak evenmin gesubsidieerd 
worden. Deze verenigingen hebben hulp nodig 
maar beschikken niet over de financiële middelen 
om de kosten van de vrijwilligers te dekken 
(logement, maaltijden, vervoer, medische dekking 
of andere kosten). Daarom bekostigt elke 
deelnemer van dergelijke projecten zelf zijn reis 
en verblijf. In de grafiek hieronder vind je de 
gemiddelde spreiding van de kosten.

WEP hanteert een educatieve benadering. 
Ontdekken, helpen, delen, leren en begrijpen 
vormen de pijlers van onze filosofie. Onze 
vrijwilligers willen een land, cultuur, geschiedenis 
ontdekken. Ze worden zorgvuldig geselecteerd 
en zijn altijd gemotiveerd. Ze engageren zich om 
concrete hulp te bieden, zelfs al is die miniem, 
met de middelen die zij hebben. Dat kan gaan van 
de organisatie van lessen voor jongvolwassenen, 
spelletjes spelen met kansarme kinderen, 
handenarbeid of onderhoudswerk in weeshuizen 
of medische centra, tot gewoon aanwezig zijn 
en een luisterend oor bieden. En dat zonder ooit 
iets op te leggen en zonder te oordelen. Deze 
bescheiden en respectvolle aanpak betekent 
zowel geven als krijgen en leren. Het avontuur 
leidt tot een moment van delen, van gelijke tot 
gelijke, van ervaringen, waarden en mooie 
momenten. Zo leren onze vrijwilligers de wereld 
die hen omringt beter begrijpen en kunnen ze de 
veranderingen die ze willen zien, in gang zetten.

WAAROM MOET IK BETALEN OM VRIJWILLIGERSWERK TE MOGEN DOEN? 

Sommige van onze vrijwilligers weten graag meer over de financiering 
van de projecten in ons aanbod. We hebben gegevens verzameld van 
onze kantoren en van onze partners in de landen waar onze projecten voor 
vrijwilligerswerk plaatsvinden. Het gaat hier om een gemiddelde; voor 

bepaalde bestemmingen, andere soorten projecten en voortdurend 
veranderende noden zijn andere verdelingen mogelijk. De grafiek geeft 
echter een duidelijk beeld van de financiële bijdrage die je aan je verblijf 
moet besteden.

1.  Operationele kosten van de organisatie in het gastland: 
66 %

Logement, maaltijden, transfers, vervoer naar de projecten 
(indien van toepassing), plaatselijke ondersteuning, 
personeelskosten, opleiding, oriëntatie, pedagogisch 
materiaal voor bepaalde projecten ...

2. Operationele kosten van de zendorganisatie: 21 %
Promotie, rekrutering, selectie, voorbereiding, personeels-
kosten en kantooruitgaven, opvolging, permanentie ...

3. Donaties aan lokale projecten: 7 %
Schenkingen aan lokale verenigingen, bouw of renovatie van 
infrastructuur ten voordele van de lokale gemeenschap ... 

4. Diverse taksen: 6 %
Diverse taksen in het land van herkomst en het gastland.1

2
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4

68 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

MEER INFO OVER ONZE PROGRAMMA’S 
EN OPTIES OP WWW.WEP.BE

WE1602_BENL04a Brochure JSECL 67-126.indd   68 26/12/16   21:07



Een onvergetelijke ervaring! Ik moest 
voornamelijk voor roofvogels zorgen in een 

heel professioneel rehabilitatiecentrum dat 
bovendien ook nog eens op een prachtig eiland was 
gelegen. Ik heb er enorm toffe mensen ontmoet.” 
Kevin • Bescherming van dieren in Canada

In het weeshuis moest ik me 
ontfermen over kinderen van 

0-2 jaar. In de namiddag speelden we 
met hen en ’s avonds moesten we 
hen verschonen en eten geven, om 
daarna hun pyjama aan te doen en 
hen in bed te leggen. Mijn verblijf in 
Bolivië en mijn werk in het weeshuis 
hebben mij verrijkt en mijn blik op de 
wereld is veel opener dan ik mij ooit 
had kunnen inbeelden.” Julie • 
Sociaal Project en taallessen in 
Bolivië

Sinds mijn aankomst gaat het hier heel goed. (…) Ik beleef een droom die 
werkelijkheid geworden is en daar geniet ik enorm van. Ik verlies mezelf in warme 

glimlachen en oprechte blikken, ik zie de nood aan liefde en affectie in de ogen van de 
kinderen. (…) De alomtegenwoordige schoonheid is overweldigend. Ik heb me nog nooit 
zo levendig gevoeld. Dat is het gevoel dat ik wil meenemen naar huis.” Chiara • Sociaal 
project in Ghana

Het was echt een ongelofelijke en onvergetelijke ervaring. Op 
een maand leerde ik zoveel nieuwe, spannende dingen kennen, 

ook over de dieren en de vegetatie. Naast het contact met de natuur 
was ook mijn ervaring op persoonlijk vlak heel mooi want ik heb 
er fantastische mensen ontmoet.” Delphine • Bescherming van 
dieren in Zuid-Afrika

Het was een adembenemende en onvergetelijke ervaring die 
mij echt geraakt heeft … In 1 woord: Perfect! Dit avontuur heeft 

mij en mijn wereldbeeld volledig veranderd. Ik vond het heerlijk om 
mijn dagen te spenderen met de kinderen en te werken in een warm 
team. Bedankt WEP voor deze magnifieke ervaring! Ik heb magische 
momenten beleefd en zal de mensen die ik in Thailand leerde kennen 
nooit vergeten.” Cassandre • Sociaal Project in Thailand 
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Het programma
Je werkt als vrijwilliger bij plaatselijke organisaties 
in de belangrijkste steden en dorpen of in de 
omgeving ervan. De projecten zijn van uiteenlo-
pende aard: opvoeding, landbouw, ontwikkeling 
van infrastructuur (sanitair, elektriciteit ...), milieu 
en gezondheid, ontwikkeling van ambachten 
en van micro-ondernemingen, verzorging en 
begeleiding van kinderen (weeshuizen/sociaal 
project), emancipatie van de vrouw, hulp aan 
straatkinderen, aidsbestrijding, hulp aan personen 
met een handicap ... Voor sommige projecten is 
een eerdere ervaring of kwalificatie vereist. Bij je 
aankomst in Benin start je met een oriëntatie van 
2, 3 of 4 dagen in Cotonou (naargelang de duur 
van je project: 2, 3 of 4 weken of langer). Zo kan 
je acclimatiseren en kennismaken met de lokale 
cultuur en het team ter plaatse.

Logement 
Zowel tijdens de oriëntatie als tijdens het project 
verblijf je in een gastgezin met volpension 
(3 maaltijden per dag). Mineraalwater wordt niet 
voorzien. Leven in een gezin is een unieke manier 
om de plaatselijke cultuur van dichtbij te ontdekken.

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

OPGELET!
HET TOERISTENVISUM IS MAX. 90 DAGEN GELDIG. ALS 
JE LANGER WIL BLIJVEN, MOET JE JE VISUM VERLENGEN 
EN JE TERUGVLUCHT WIJZIGEN.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer luchthaven/
verblijfplaats bij aankomst • oriëntatie ter plaatse (2 tot 4 dagen) 
• maaltijden en logement zoals beschreven • plaatselijke 
bijstand • administratieve kosten van WEP en de correspondent 
ter plaatse • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • lokaal transport • paspoort- 
en visumkosten (indien nodig) • persoonlijke uitgaven • transfer 
bij terugkeer • verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) 
• annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

2 weken 700 € 10 weken 1.310 €
3 weken 815 € 12 weken 1.420 €
4 weken 980 € 16 weken 1.640 €
6 weken 1.090 € 20 weken 1.960 €
8 weken 1.200 € 24 weken 2.180 €

LEEFTIJD min. 17 jaar

DUUR 2 tot 52 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU laag intermediair niveau Frans hebben

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Frans

SOCIALE PROJECTEN BeNIN

Cotonou

Het programma
Je start met een oriëntatie van 3 dagen. Daarna 
begin je op je project. Je werkt als vrijwilliger bij 
een ngo of een lokale vereniging in de belangrijkste 
steden en dorpen en omgeving. De domeinen 
zijn gevarieerd: onderwijs, landbouw, bouw of 
renovatie van infrastructuur (sanitair, elektriciteit ...), 
milieu, lokale ambachten en microbedrijven, 
begeleiding van kinderen (weeshuizen/sociaal 
werk), hulp aan mindervaliden, technische en 
administratieve bijstand ... 

Logement
Zowel tijdens de oriëntatie als tijdens de volledige 
duur van je project verblijf je bij een gastgezin 
met volpension (2 maaltijden per dag tijdens de 
week en 3 maaltijden per dag in het weekend). 
Mineraalwater is niet inbegrepen.

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

OPGELET! 
HET TOERISTENVISUM IS MAX. 90 DAGEN GELDIG. ALS 
JE LANGER WIL BLIJVEN MOET JE JE VISUM VERLENGEN 
EN JE TERUGVLUCHT WIJZIGEN.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer bij aankomst 
(tussen 8u en 22u) • oriëntatie (3 dagen) • administratieve 
kosten van WEP en de plaatselijke correspondent • maaltijden 
en logement zoals beschreven • diverse taksen • plaatselijke 
bijstand.

NIET INBEGREPEN: transport H/T• lokaal transport • 
persoonlijke uitgaven • paspoort- en visumkosten (indien van 
toepassing) • transfer naar de luchthaven aan het einde van je 
verblijf • verplichte reis- en annuleringsverzekering (optioneel 
verkrijgbaar).

4 weken 1.155 € 16 weken 1.975 €
8 weken 1.395 € 20 weken 2.215 €
12 weken 1.635 € 24 weken 2.435 €

LEEFTIJD min. 17 jaar

DUUR 4 tot 52 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week, 
behalve in december)

NIVEAU laag intermediair niveau Frans hebben

SOCIALE PROJECTEN Senegal

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Frans

Dakar
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Het programma
Je project gaat door in verschillende gemeen-
schappen van Ezulwini Valley, een streek met 
spectaculaire landschappen in het kleinste land 
van het zuidelijk halfrond. Je begint met een 
oriëntatie van 1 dag en vertrekt de dag nadien 
naar je project. Er zijn 3 mogelijkheden: kinderen 
helpen (in weeshuizen voor kindjes van 3 tot 6 jaar), 
sport (sport en spel om het dagelijks leven van 
kansarme kinderen te verbeteren) en onderwijs 
(assistentie van het lagereschoolpersoneel ter 
plaatse). Je bijdrage en je hulp zullen in elk geval 
tastbaar en concreet zijn.

Opmerking: voor de projecten waarbij je kinderen helpt in een 
school of weeshuis moet je je voor minstens 4 weken 
engageren.

Logement
Je verblijft in een lodge in Ezulwini dorp. Daar 
zijn slaapzalen (meestal niet-gemengd) en een 
gemeenschappelijke badkamer en keuken, die je 
deelt met de andere vrijwilligers. Er is ook een 
terras, een grote tuin en een zwembad. Je krijgt 
3 maaltijden per dag. 

Deelnemingsvoorwaarden
• moeilijke sociale situaties aankunnen
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen 

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer luchthaven 
Johannesburg/oriëntatie/verblijfplaats • transfer naar de 
luchthaven aan het eind van je verblijf • oriëntatie • maaltijden 
en logement zoals beschreven • adminsitratieve kosten van 
WEP en de plaatselijke correspondent • diverse taksen • 
plaatselijke bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • lokaal vervoer • persoonlijke 
uitgaven • optionele excursies • paspoort- en visumkosten 
(indien van toepassing) • verplichte reisverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

2 weken 1.005 € 8 weken 1.828 €
3 weken 1.168 € 10 weken 2.115 €
4 weken 1.301 € 12 weken 2.402 €
6 weken 1.612 €

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 2 tot 12 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / maand)

NIVEAU laag intermediair niveau Engels hebben

SOCIALE PROJECTEN SWAZILAND

Het programma
Dit programma is identiek aan het programma 
dat we aanbieden in Benin (p.70). Bij je aankomst 
in Ghana start je met een oriëntatie van 2 dagen 
in Accra. Voor projecten langer dan een maand 
is er 1 extra dag oriëntatie voorzien. Zo kan je 
al acclimatiseren en kennismaken met de lokale 
cultuur en het plaatselijke team van onze partner-
organisatie. Een ideale voorbereiding op het werk 
dat je te wachten staat op het project!

Logement 
Tijdens de oriëntatie verblijf je in een jeugdherberg 
met halfpension. Nadien verblijf je in een gastgezin 
of in het volunteer house met half- en volpension 
(2 maaltijden per dag tijdens de week en 3 maal-
tijden per dag tijdens het weekend). Mineraalwater 
wordt niet voorzien. Leven in een gezin is een 

unieke manier om de plaatselijke cultuur van 
dichtbij te leren kennen.

Deelnemingsvoorwaarden
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen.

Tarieven
INBEGREPEN: transfer luchthaven/oriëntatie/verblijfplaats • 
oriëntatie ter plaatse (2 of 3 dagen) • plaatsing in het project • 
maaltijden en logement zoals beschreven • plaatselijke bijstand 
• administratieve kosten van WEP en de correspondent ter 
plaatse • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • lokaal transport • 
persoonlijke uitgaven • optionele excursies • paspoort- en 
visumkosten (indien nodig) • transfer naar de luchthaven bij 
terugkeer • verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) 
• annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

2 weken 763 € 10 weken 1.463 €
3 weken 833 € 12 weken 1.583 €
4 weken 943 € 16 weken 1.903 €
6 weken 1.223 € 20 weken 2.143 €
8 weken 1.343 € 24 weken 2.383 €

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 2 tot 24 weken

PERIODE heel het jaar door (2 vertrekken / maand)

NIVEAU laag intermediair niveau Engels hebben

SOCIALE PROJECTEN GHANA

Accra

Ezulwini Valley
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Het programma
Livingstone ligt vlak bij de wereldberoemde Victoria-
watervallen. In deze regio bieden wij 2 projecten aan: 

1/Sport en gemeenschapsprojecten: Als 
sportieve vrijwilliger help je mee met de trainingen 
en opleidingen van sportploegen in Livingstone. 
Daarnaast geef je ook nog lichamelijke opvoeding 
in lokale scholen, waar dit vak nog vaak wordt 
verwaarloosd bij gebrek aan gekwalificeerd 
personeel. Sport is een goed hulpmiddel om ook 
onderwerpen als voeding of het belang van een 
evenwichtige levensstijl aan te brengen. 

2/Onderwijs en gemeenschapsprojecten: Als 
assistent-leraar breng je de voormiddagen door 
in een school die weeskinderen of kansarme 
kinderen opvangt. Je volgt een klasje op om je te 
kunnen concentreren op de specifieke noden 
van elke leerling. Omdat de klassen vaak erg vol 
zitten, is dit soort individuele begeleiding van 

onschatbare waarde voor de kinderen. Zo worden 
moeilijkheden sneller opgespoord en aangepakt. 
In de namiddag steek je de handen uit de mouwen 
op verschillende gemeenschapsprojecten: renovatie, 
bouw, landbouw ...
Opmerking: De projecten sluiten hun deuren tijdens de lokale 
schoolvakanties. In deze periodes kan je lesgeven in de 
“Holiday Club”, een alternatief opvangcentrum.

Logement 
Je verblijft in een volunteer house in een gedeelde 
kamer. Er is een zwembad ter beschikking. 
Tijdens de week zijn er 3 maaltijden inbegrepen 
(in het weekend zijn er geen maaltijden voorzien). 

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen
•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren

•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 
stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
2 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer bij aankomst 
vanaf de luchthaven van Livingstone • transfer naar de luchthaven 
op het einde van je project • logement en maaltijden zoals 
beschreven • plaatselijke bijstand • administratieve kosten 
van WEP en de correspondent ter plaatse • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • facultatieve excursies 
• persoonlijke uitgaven • paspoort- en visumkosten (indien 
nodig) • verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) 
• annulerings verzekering (optioneel verkrijgbaar).

2 weken 1.019 € 8 weken 2.541 €
3 weken 1.243 € 10 weken 3.063 €
4 weken 1.466 € 12 weken 3.584 €
6 weken 2.070 €

Het programma
Het project bevindt zich in een klein dorpje aan de 
prachtige oostkust van Zanzibar; Jambiani. Geniet 
van een zonnig en tropisch klimaat, terwijl je leeft 
te midden van een kleine, relaxte gemeenschap. 
Naast de talrijke toeristische uitstapjes, mag je je 
verwachten aan een intense, lokale en interculturele 
ervaring. Ter plaatse neem je deel aan verschillende 
projecten die nauw verbonden zijn met onderwijs, 
milieubescherming of de sociale sector. 

Logement 
Je verblijft in een gedeelde kamer in een volunteer 
house vlak bij het strand (opgelet: er is geen warm 
water). Er zijn 3 maaltijden per dag inbegrepen, 
met uitzondering van 1 avond per week, wanneer 
je op eigen kosten gaat eten.

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

2 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer bij aankomst 
vanaf de luchthaven van Zanzibar • transfer naar de luchthaven 
op het einde van je project • logement en maaltijden zoals 
beschreven • plaatselijke bijstand • administratieve kosten 
van WEP en de correspondent ter plaatse • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • optionele excursies • 
persoonlijke uitgaven • paspoort- en visumkosten (indien 
nodig) • verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • 
annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

2 weken 1.136 € 6 weken 2.430 €
3 weken 1.414 € 7 weken 2.722 €
4 weken 1.691 € 8 weken 3.015 €
5 weken 2.138 €

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

LEEFTIJD min. 17 jaar

DUUR 2 tot 12 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU intermediair niveau Engels hebben

LEEFTIJD min. 17 jaar

DUUR 2 tot 8 weken

PERIODE heel het jaar door (2 vertrekken / maand)

NIVEAU gevorderd intermediair niveau Engels 
hebben

SOCIALE PROJECTEN

SOCIALE PROJECTEN TANZANIA

ZambiA

Zanzibar

Livingstone
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Het programma
Na een oriëntatie van 1 dag begin je aan het 
project, dat je wordt toegewezen op basis van je 
competenties, ervaringen en de lokale noden. De 
projecten zijn gevarieerd en vinden plaats in 
Kaapstad en omgeving (zowel in de middenklas-
sewijken als in de Townships). Je helpt 35 tot 
40u/week:

•  Sociale hulp (min. leeftijd 21 jaar, min. duur 
8 weken): hulp aan lokale organisaties 
(weeshuizen, opvangcentra voor vrouwen en 
kinderen, centra voor mindervaliden ...).

•  Lichamelijke opvoeding en sport: assistent 
van de sportcoach in lokale clubs of scholen 
(enkele uren per week).

•  Onderwijs (project niet beschikbaar tijdens 
de schoolvakanties): assistent van een leerkracht 
in de klas.

Logement 
Tijdens de oriëntatie logeer je in het volunteer 
house van onze correspondent (maaltijden niet 
inbegrepen). Tijdens het sociaal project logeer 
je in een gastgezin in een gedeelde kamer met 
volpension (op wandelafstand van je project) 
of in het volunteer house als je project in het 
stadscentrum plaatsvindt (halfpension van 
maandag tot vrijdag, niet in het weekend).

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  je diploma secundair onderwijs hebben
•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
• creatief zijn, empathie tonen en initiatief nemen
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben (3 maanden voor 
programma’s van meer dan 12 weken).

Tarieven
INBEGREPEN: transfer luchthaven/oriëntatieplaats/
verblijfplaats • oriëntatie (met logement, zonder maaltijden) • 
plaatsing in het project • logement en maaltijden tijdens het 
sociaal project zoals beschreven • plaatselijke bijstand • 
administratieve kosten van WEP en de correspondent ter 
plaatse • diverse taksen. 

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • zakgeld • lokaal transport 
• transfer bij terugkeer • optionele excursies • paspoort- 
en visumkosten (indien nodig) • verplichte reisverzekering 
(optioneel verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel 
verkrijgbaar).

2 weken 625 € 10 weken 1.559 €
3 weken 737 € 12 weken 1.783 €
4 weken 875 € 16 weken 2.218 €
6 weken 1.103 € 20 weken 2.688 €
8 weken 1.331 € 24 weken 3.151 €

Het programma
Je helpt wees- en kansarme kinderen in Soweto, 
een heel arm stadsdeel van Johannesburg, de 
grootste stad van Zuid-Afrika. Na een oriëntatie 
van 2 dagen ga je naar een lokaal weeshuis, 
waar je project doorgaat. De activiteiten en taken 
zijn gevarieerd, maar staan altijd in het teken van 
de kinderen, die tussen 0 en 18 jaar zijn: hulp 
bij huiswerk, spelletjes spelen, verzorgende taken, 
eten klaarmaken ... Je werkt ongeveer 8 uur per 
dag, 5 dagen per week. Flexibiliteit is echter 
vereist, want soms kan je uurrooster veranderen.
In je vrije tijd kan je Johannesburg en de omgeving 
gaan verkennen. Of je kan deelnemen aan een 
uitstap naar het Kruger National Park. Als vrijwilliger 
in Soweto zal je zonder twijfel blootgesteld worden 
aan zeer intense emoties en veel bijleren. Het is 
een unieke ervaring die niemand onverschillig laat.

Logement
Tijdens de oriëntatie logeer je in een jeugdherberg 
in Johannesburg. Je deelt er een (gemengde) 
kamer en hebt volpension. Tijdens het project verblijf 
je in een volunteer house op de projectsite. Er 
zijn 3 slaapzalen, een keuken en een badkamer 
ter beschikking. Alle maaltijden zijn inbegrepen, 
maar je moet ze zelf klaarmaken. 

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben

Tarieven
INBEGREPEN: transfer luchthaven/oriëntatie/verblijfplaats • 
transfer verblijfplaats/luchthaven aan het einde van je verblijf • 
oriëntatiesessie • plaatsing in het project • lokaal transport • 
plaatselijke bijstand • logement en maaltijden zoals beschreven 
• administratieve kosten van WEP en de correspondent ter 
plaatse • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: transport H/T • zakgeld • paspoort- en 
visumkosten (indien nodig) • optionele excursies • verplichte 
reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar).

2 weken 807 € 8 weken 1.672 €
3 weken 951 € 10 weken 1.960 €
4 weken 1.095 € 12 weken 2.248 €
6 weken 1.383 €

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 2 tot 12 weken

PERIODE heel het jaar door (2 vertrekken / maand)

NIVEAU laag intermediair niveau Engels hebben

LEEFTIJD 18 tot 60 jaar

DUUR 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 of 24 weken

PERIODE heel het jaar door (2 vertrekken / maand, geen 
vertrek tussen eind november en midden januari)

NIVEAU intermediair niveau Engels hebben

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

SOCIALE PROJECTEN

SOCIALE PROJECTEN

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

KAAPSTAD

SOWETO

Kaapstad

Soweto
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Het programma
Je gaat aan de slag op een sociaal project in 
Bloubergstrand of Table View, langs de kust van 
Table Bay, op 15 km van het centrum van Kaapstad. 
Bij je aankomst woon je meteen een oriëntatie-
vergadering bij, gevolgd door een geleid bezoek 
aan Kaapstad en een korte opleiding. Je dagen 
worden opgedeeld in 2 delen. In de voormiddag 
assisteer je het lokale personeel in scholen in 
kansarme wijken (spelletjes, activiteiten, basislessen 
Engels). In de namiddag werk je in een sportclub 
(Surf & Adventure Club) die zich vrijwillig inzet 
voor de kinderen uit de townships en help je hen 
even ontsnappen aan hun moeilijk dagelijks leven. 
Bijvoorbeeld door hen te leren zwemmen, surfen 
of skaten, op voorwaarde dat ze naar school 
gaan. Je moet je flexibel opstellen, zeker voor de 
surflessen omdat deze afhangen van de weersom-
standigheden. Bij slecht weer moet je andere 
activiteiten organiseren voor de kinderen (soms 

binnen). Je krijgt zelf ook 1 surfles per week van 
een plaatselijke instructeur.
OPTIE: Vrijwilligers die dat willen, kunnen extra surflessen 
volgen. Meer details op www.wep.be.

Logement 
Je logeert in een van de volunteer houses van het 
project. Alle huizen hebben elektriciteit en stromend 
water, een keuken met koelkast, 1 of 2 toiletten, 
een badkamer (met douche). Je deelt een kamer 
met 1 tot 4 andere vrijwilligers (jongens en meisjes 
gemengd). Er worden 3 maaltijden per dag voorzien 
en ook water, thee en koffie zijn inbegrepen.

Deelnemingsvoorwaarden 
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen 
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen 

• kunnen zwemmen
• in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren 
• creatief zijn, empathie tonen en initiatief nemen 
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer luchthaven/
verblijfplaats • transport verblijfplaats/project • oriëntatie • 
logement en maaltijden tijdens het sociaal project zoals 
beschreven • plaatselijke bijstand • donatie aan het project • 
administratieve kosten van WEP en de correspondent ter 
plaatse • diverse taksen. 

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • 
transfer bij terugkeer • optionele excursies • paspoort- en visum-
kosten (indien nodig) • verplichte reisverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

2 weken 756 € 10 weken 2.596 €
3 weken 986 € 12 weken 3.056 €
4 weken 1.216 € 16 weken 3.976 €
6 weken 1.676 € 20 weken 4.896 €

Het programma
Je werkt mee met een intens sociaal project in het 
indrukwekkende Greater St Lucia Wetland Park 
(UNESCO-werelderfgoed) aan de noordoostkust 
van Zuid-Afrika. Er zijn 3 mogelijkheden:
1/ Assistentie in een weeshuis en bij 
educatieve projecten rond HIV: Bijna 70% van 
de lokale bevolking is seropositief. Een van de 
dramatische gevolgen van dit cijfer is het hoge 
aantal weeskinderen in het land. Het is jouw missie 
als vrijwilliger om de bevolking te informeren en 
te sensibiliseren over deze plaag.
2/ Bijstand voor kinderen en gezinnen: In deze 
streek is het percentage zwangerschappen bij 
seropositieve adolescenten of jonge moeders 
extreem hoog. Je wordt ingezet om deze gezinnen 
in moeilijkheden bij te staan.
3/ Sensibiliseringscampagnes rond HIV op 
het platteland: Het zorgpersoneel en vrijwilligers 

helpen duizenden mensen in afgelegen dorpen – 
vaak met beperkte toegang tot sanitaire 
voorzieningen - door middel van thuiszorg en 
sensibiliseringscampagnes met tips en advies 
voor een evenwichtige levensstijl.

Logement 
Je verblijft in een volunteer house met zwembad, vlak 
bij het centrum. Je deelt de kamer met 1 tot 5 andere 
personen. Er zijn drie maaltijden per dag inbegrepen 
in het programma (ontbijt, middag- en avondmaal), 
behalve op zaterdagavond en zondagmiddag.

Deelnemingsvoorwaarden 
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen 
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen 

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren 
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

2 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: transfer luchthaven/verblijfplaats bij aankomst 
(Durban) • transfer verblijfplaats/luchthaven aan het einde 
van je verblijf (voor projecten van een even aantal weken) • 
plaatsing in het project • plaatselijke bijstand • logement en 
maaltijden zoals beschreven • administratieve kosten van 
WEP en de correspondent ter plaatse • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • 
paspoort- en visumkosten (indien nodig) • optionele excursies • 
verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annulerings-
verzekering (optioneel verkrijgbaar).

2 weken 1.113 € 8 weken 2.815 €
3 weken 1.363 € 10 weken 3.396 €
4 weken 1.613 € 12 weken 3.978 €
6 weken 2.287 €

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 2 tot 12 weken

PERIODE heel het jaar door (2 vertrekken / maand 
– geen vertrek in december)

NIVEAU intermediair niveau Engels hebben

LEEFTIJD vanaf 18 jaar

DUUR 2 tot 24 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / maand, geen vertrek 
tussen eind november en midden januari)

NIVEAU laag intermediair niveau Engels hebben

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

SOCIALE PROJECTEN

SOCIALE PROJECTEN

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

SURF, SWIM & SKATE

ST. LUCIA

Kaapstad

St Lucia

74 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN VOOR SOCIALE PROJECTEN: 
BOLIVIË, CANADA, CHILI, MAROKKO, NICARAGUA ...
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LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 2 tot 12 weken

PERIODE heel het jaar door (2 vertrekken / maand, 
elke week in juli)

NIVEAU intermediair niveau Engels hebben

LEEFTIJD 18 tot 30 jaar

DUUR 3 tot 12 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU laag intermediair niveau Engels hebben

Het programma
Ontdek India op een andere manier! Je project 
vindt plaats in Saligao, vlak bij de stad Mapusa 
in het noorden van Goa. Goa is een van de 
belangrijkste toeristische regio’s van het land. 
Je project bestaat uit 2 modules:

MODULE 1 (1 week): Oriëntatie
> Kennismaking met de lokale cultuur, veiligheid, 
het schoolsysteem, de lokale gebruiken en 
gewoontes. Introductie tot de Indische talen, 
kooklessen, yoga, bezoeken …

MODULE 2 (1 tot 11 weken): Sociale projecten
> Er zijn verschillende projecten mogelijk, afhan-
kelijk van de noden van de lokale gemeenschap: 
je zet je in op een school voor kansarme kinderen, 
in sloppenwijken, in een ouderentehuis, een 
opvangtehuis voor mishandelde vrouwen, een 
dierenasiel … 

Opmerking: Verschillende optionele activiteiten zijn beschikbaar 
ter plaatse voor deelnemers die voor minstens 3 weken 
vertrekken. Je kan bijvoorbeeld 1 week sociaal project 
vervangen door één van de opties beschreven op onze website 
www.wep.be. Opgelet, er wordt een supplement gevraagd.

Logement
Je verblijft in een comfortabel volunteer house. 
Je deelt de slaapkamer met 4 tot 5 andere 
vrijwilligers. Je hebt volpension (3 maaltijden per 
dag) tijdens de week, in het weekend zijn een 
brunch en het avondmaal voorzien.

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen 
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen 

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer luchthaven/
oriëntatie/verblijfplaats • oriëntatiesessie • logement en maal-
tij den zoals beschreven • plaatselijke bijstand • administratieve 
kosten van WEP en de plaatselijke correspondent • diverse 
taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • lokaal transport • optionele 
excursies • persoonlijke uitgaven • transfer verblijfplaats/ 
luchthaven aan het eind van het project • paspoort- en visum-
kosten (indien nodig) • verplichte reisverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

2 weken 558 € 8 weken 1.570 €
3 weken 727 € 10 weken 1.908 €
4 weken 895 € 12 weken 2.245 €
6 weken 1.233 €

Het programma
Onze correspondent in Sri Lanka is gevestigd in de 
stad Kandy (op ± 3u van de hoofdstad Colombo). 
Het programma bestaat uit 2 modules: 

MODULE 1 (1 week): Oriëntatie
> Inleiding tot de cultuur, de voorzorgsmaatregelen 
die je moet nemen tijdens je project (hygiëne, 
veiligheid ...) en lokale gewoontes. Kennismaking 
met het Singalees, kooklessen, boeddhisme, 
bezoeken, informatie over je project en praktische 
informatie. 

MODULE 2 (2 tot 11 weken): Sociaal project
> Er zijn verschillende projecten in Kandy. Aan welk 
project je zal deelnemen hangt af van de beschik-
baarheid en de lokale noden. Enkele voorbeelden: 
assistentie in een school voor mindervalide kinderen 
of een rusthuis, assistentie van de leerkrachten 
Engels in scholen of tempels of helpen met de 

renovatie in één van de scholen, tempels of 
buurthuizen ... 
Opmerking: Verschillende optionele activiteiten zijn 
beschikbaar ter plaatse voor deelnemers die voor minstens 4 
weken vertrekken. Je kan bijvoorbeeld 1 week sociaal project 
vervangen door één van de opties beschreven op onze website 
www.wep.be. Opgelet, er wordt een supplement gevraagd.

Logement
Je verblijft in een volunteer house in een gedeelde 
kamer met beperkt comfort. Tijdens de week zijn 
3 maaltijden per dag inbegrepen, in het weekend 2. 
De deelnemers helpen met huishoudelijke taken 
(koken, afwassen, schoonmaken …). 

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen
•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren

•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 
stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer luchthaven/
oriëntatie/verblijfplaats • oriëntatie • maaltijden en logement 
zoals beschreven • verplaatsingen naar het project • plaatselijke 
bijstand • administratieve kosten van WEP en de correspondent 
ter plaatse • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • zakgeld • optionele 
excursies • paspoort- en visumkosten (indien nodig) • transfer 
bij terugkeer • verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) 
• annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

3 weken 786 € 8 weken 1.630 €
4 weken 955 € 10 weken 1.967 €
6 weken 1.292 € 12 weken 2.305 €

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

SOCIALE PROJECTEN

SOCIALE PROJECTEN Sri Lanka

India

Kandy

Goa
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Het programma
Onze partner in Thailand is gevestigd in de provincie 
Singburi, 140 km ten noorden van Bangkok. Het 
programma bestaat uit 2 modules (De volgorde 
van de modules kan gewijzigd worden): 

MODULE 1 (1 week): Oriëntatie 
> Voorstelling van het centrum van onze partner, 
uitleg over het programma en uurrooster, inlei-
ding tot de Thaise cultuur, excursies, kooklessen, 
basislessen Thai, voorstelling van het project.

MODULE 2 (3 tot 7 weken): Sociale projecten
> Je geeft lessen Engels aan leerlingen van 4 tot 
21 jaar. Als je een goed niveau hebt, mag je 
lesgeven. We moedigen aan om je eigen ideeën, 
methodes en oefeningen te gebruiken. Tijdens de 
plaatselijke schoolvakanties, van half maart tot 
half mei en in oktober, gaat het project door in 
English Camps georganiseerd door lokale vereni-
gingen, scholen en provinciale overheden.

Opmerking: Verschillende optionele activiteiten zijn beschikbaar ter 
plaatse. Je kunt bijvoorbeeld 1 week sociaal project vervangen door 
één van de opties beschreven op onze website www.wep.be. 
Opgelet, er kan een supplement gevraagd worden.

Logement 
Je verblijft in het ruime volunteer house in een 
gedeelde kamer met volpension van maandag 
tot vrijdag en halfpension tijdens de weekends. 

Deelnemingsvoorwaarden
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  kunnen leven met beperkt comfort en moeilijke 
sociale situaties aankunnen

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

OPGELET!
HET TOERISTENVISUM IS MAX. 30 DAGEN GELDIG. ALS JE 
LANGER WIL BLIJVEN, MOET JE NAAR DE IMMIGRATIEDIENST 
OM JE VISUM TE VERLENGEN EN JE TERUGVLUCHT WIJZIGEN.

Tarieven
INBEGREPEN: transfer bij aankomst • oriëntatie ter plaatse 
• logement en maaltijden zoals beschreven • plaatsing in het 
project • plaatselijke bijstand • verplaatsing naar de projectsites 
• administratieve kosten van WEP en de correspondent ter 
plaatse • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • 
paspoort- en visumkosten (indien nodig) • maaltijden buiten 
de verblijfplaats • optionele excursies • transfer naar 
luchthaven bij terugkeer • verplichte reisverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

4 weken 895 € 7 weken 1.402 €
5 weken 1.064 € 8 weken 1.570 €
6 weken 1.233 €

LEEFTIJD 16 tot 30 jaar

DUUR 4 tot 8 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU gevorderd intermediair niveau Engels 
hebben

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 2 tot 12 weken

PERIODE heel het jaar door (2 vertrekken / maand)

NIVEAU intermediair niveau Engels hebben

Het programma
Als vrijwilliger help je mee in een opvangtehuis 
voor straatkinderen in Pokhara, de tweede grootste 
stad van het land, gelegen aan een meer met de 
Himalaya op de achtergrond. De stad is de ideale 
toegangspoort tot het Annapurna-gebergte. Na 
een oriëntatie van 2 dagen met een inleiding tot 
de cultuur en enkele basislessen Nepalees ga je 
aan de slag. Het opvangtehuis probeert straat-
kinderen tussen 5 en 13 jaar een “thuis” te bieden. 
Jij helpt van maandag tot vrijdag met het klaar-
maken om naar school te gaan en met huiswerk, 
afgewisseld met leuke activiteiten. Wanneer 
de kinderen op school zijn, help je mee in een 
crèche waar je liedjes zingt, de kindjes verzorgt 
en eten geeft.

Logement 
Je woont bij een gastgezin in een gedeelde kamer 
met halfpension, samen met andere vrijwilligers. 
Het logement start op zaterdag. Er is niet altijd 
warm water en afhankelijk van het seizoen moet 
je zelfs rekening houden met een watertekort. 
Verwacht je dus aan weinig luxe!

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer bij aankomst 
op de luchthaven of het busstation van Pokhara (bij aankomst 
op vrijdag tussen 9-17u) • 2-daagse oriëntatie bij aankomst • 
logement en maaltijden zoals beschreven • kook- en taallessen 
• transfer naar de luchthaven of het busstation van Pokhara 
op het einde van het project • administratieve kosten van WEP 
en de lokale correspondent • plaatselijke bijstand • diverse 
taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • optionele excursies • lokaal 
transport • persoonlijke uitgaven • paspoort- en visumkosten 
(indien nodig) • eerste overnachting in Pokhara (vrijdag) • 
maaltijden bij aankomst (vrijdag en zaterdagochtend) • transfer 
van de eerste verblijfplaats naar de plaats van oriëntatie 
(zaterdag) • verplichte reisverzekering en annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar).

2 weken 1.212 € 8 weken 2.004 €
4 weken 1.476 € 10 weken 2.268 €
6 weken 1.740 € 12 weken 2.532 €

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

SOCIALE PROJECTEN

SOCIALE PROJECTEN

NePAL

THAILAND

Pokhara

Singburi

76 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE
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LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 2 tot 12 weken

PERIODE heel het jaar door (2 vertrekken / maand)

NIVEAU gevorderd intermediair niveau Engels 
hebben

Het programma
Ontdek de magie van Luang Prabang in het noorden 
van Laos en maak jezelf nuttig door lessen Engels 
te geven aan jonge monniken en kinderen. Het 
project vindt plaats in tempels of openbare of 
private lagere scholen: je werkt met gevarieerde 
groepen en geeft les aangepast aan hun niveau. Je 
maakt gebruik van verschillende onderwijstechnieken, 
van het eerder klassieke aanleren van grammatica 
tot het bedenken van creatieve rollenspelen. Bij 
je aankomst volg je een oriëntatie van 3 dagen 
waarin je onder andere een korte opleiding krijgt 
over enkele basistechnieken van het onderwijs. 
Deze opleiding wordt gegeven door Engelstaligen. 
Taallessen geven in Laos is een echte uitdaging, 
maar de voldoening die je eruit haalt is enorm.

Logement
Je verblijft in een volunteer house in het centrum 
van de stad en op 15 tot 20 minuten wandelen van 
je project. Je deelt je kamer met 2 tot 4 personen 
en hebt recht op volpension (3 maaltijden per dag).

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  gemotiveerd zijn om les te geven, ervaring in 

het onderwijs is een pluspunt
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven 
INBEGREPEN: plaatsing in het project • logement en 
maaltijden zoals beschreven • transfer van de luchthaven 
naar de eerste verblijfplaats (vrijdag)• korte opleiding over 
onderwijstechnieken • oriëntatie • transfer naar de luchthaven 
aan het einde van je verblijf • administratieve kosten van WEP 
en de lokale correspondent • diverse taksen • plaatselijke 
bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • 
optionele excursies • paspoort- en visumkosten (indien nodig) 
• lokaal transport • eerste overnachting in Luang Prabang 
(vrijdag) • maaltijden bij aankomst (vrijdag en zaterdagmorgen) 
• transfer van de eerste verblijfplaats naar het volunteer house 
in Luang Prabang (zaterdag) • verplichte reisverzekering 
(optioneel verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel 
verkrijgbaar).

2 weken 1.319 € 8 weken 2.299 €
3 weken 1.479 € 10 weken 2.629 €
4 weken 1.639 € 12 weken 2.959 €
6 weken 1.969 €

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

SOCIALE PROJECTEN Laos

Luang Prabang

LEEFTIJD min. 17 jaar

DUUR 4 tot 8 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU gevorderd intermediair niveau Engels 
hebben

Het programma
Je project gaat door in Samraong, in een land-
bouw gebied in het noorden van het land. Het 
beroemde tempelcomplex van Angkor Wat ligt 
op 2 uur rijden. Ideaal om kennis te maken met 
het authentieke Khmer-rijk! Het programma is 
opgedeeld in 2 modules:

MODULE 1 (1 week): Oriëntatie
> Voorstelling van het project, bezoek aan 
tempels, initiatie in het boeddhisme en de lokale 
gewoontes, basislessen khmer …  

MODULE 2 (3 tot 7 weken): Sociale projecten
> Je gaat aan de slag op een school voor ongeveer 
300 kansarme kinderen uit Samraong en de 
omliggende dorpen. De leeftijd gaat van 6 tot 15 
jaar. Je hoofdtaken zijn: de leerlingen vertrouwd 
maken met hygiënische maatregelen, lessen 
Engels, onderhoud van de moestuin, culturele 

en artistieke activiteiten, sport …  Je mag je 
verbeelding laten werken om de nieuwsgierigheid 
van de kinderen aan te wakkeren. 

Logement
Tijdens de eerste dagen van de oriëntatieweek 
verblijf je in een guesthouse in Siem Reap. De rest 
van de week en tijdens het project logeer je in een 
volunteer house in Samraong. In beide gevallen 
deel je een kamer met max. 3 andere vrijwilligers 
en krijg je 3 maaltijden per dag tijdens de week 
en 2 maaltijden per dag in het weekend.

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen 
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen 

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren 
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • logement en 
maaltijden zoals beschreven • transfer luchthaven van Siem 
Reap / oriëntatie / verblijfplaats • verplaatsingen naar het 
project • administratieve kosten van WEP en de plaatselijke 
correspondent • diverse taksen • plaatselijke bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • 
optionele excursies • paspoort- en visumkosten (indien nodig) 
• transfer naar de luchthaven aan het einde van je verblijf • 
verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annulerings-
verzekering (optioneel verkrijgbaar).

4 weken 955 € 7 weken 1.461 €
5 weken 1.124 € 8 weken 1.630 €
6 weken 1.292 €

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

SOCIALE PROJECTEN CAMBODJA 

Samraong
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Het programma
Je project vindt plaats in Ho-Chi-Minhstad, de 
grootste stad en het cultureel centrum van Vietnam. 
Je volgt 2 modules:

MODULE 1 (1 week): Oriëntatie 
> Je begint met een goedgevulde oriëntatieweek 
waarbij je kennismaakt met de cultuur en enkele 
woorden in de lokale taal leert, kooklessen 
volgt en op ontdekking gaat in het fascinerende 
Ho-Chi-Minhstad. 

MODULE 2 (1 tot 11 weken): Sociale projecten
> Je kan kiezen uit 4 soorten projecten, afhankelijk 
van de beschikbaarheid en de lokale noden: maal tij-
den bereiden en opdienen aan minderbedeelden in 
een solidaire supermarkt, kinderen met een handicap 
helpen in een ziekenhuis, het lokale personeel van 
een weeshuis bijstaan of informele lessen Engels 
geven en leerkrachten helpen in een hogere 
onderwijsinstelling in het domein toerisme/horeca.

Logement
Je verblijft in een slaapzaal op een plaatselijke 
campus, in kamers die voorbehouden zijn voor 
vrijwilligers. De kamers zijn voor 8 tot 16 personen. 
Tijdens de week zijn er 3 maaltijden per dag 
inbegrepen, in het weekend krijg je een brunch 
en het avondmaal.

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen 
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen 

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  gepassioneerd zijn door het lesgeven, ervaring 

is een pluspunt 

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer bij aankomst 
• maaltijden en logement zoals beschreven • oriëntatiesessie 
• verplaatsingen tussen logement en project • administratieve 
kosten van WEP en de correspondent ter plaatse • plaatselijke 
bijstand • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • 
paspoort- en visumkosten (indien nodig) • transfer bij 
terugkeer • optionele excursies • verplichte reisverzekering 
(optioneel verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel 
verkrijgbaar).

2 weken 647 € 8 weken 1.660 €
3 weken 816 € 10 weken 1.997 €
4 weken 985 € 12 weken 2.335 €
6 weken 1.322 €

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 2 tot 12 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU laag intermediair niveau Engels hebben

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

SOCIALE PROJECTEN VIETNAM 

Ho-Chi-Minhstad

Het programma
Het programma gaat door in de omgeving van 
Ubud en is opgesplitst in 2 modules:

MODULE 1 (1 week): Oriëntatie 
> Na ontvangst door onze lokale correspondent 
begint een week vol actie en nieuwe ervaringen: 
taallessen Balinees, een wandeling door Ubud en 
de beroemde Monkey Street, bezoek aan tempels 
en rijstvelden, kookles, een traditioneel Balinees 
dansspektakel ...

MODULE 2 (1 tot 7 weken): Sociale projecten 
> Als vrijwilliger geef je Engelse les op een 
plaatselijke school of in het lescentrum van onze 
partner. Je geeft ongeveer 4 tot 5 uur les per dag, 
van maandag tot vrijdag, aan jongeren tussen 
3 en 14 jaar. Soms sta je alleen voor een groep 
studenten, soms werk je in team met andere 
vrijwilligers. Het is belangrijk dat je graag initiatief 
neemt en het Engels van de kinderen op een 

creatieve manier probeert te verbeteren via sport, 
spel, muziek, kunst ... In het weekend ben je vrij.
Opmerking: Verschillende optionele activiteiten zijn beschikbaar 
ter plaatse voor deelnemers die voor minstens 4 weken 
vertrekken. Je kan bijvoorbeeld 1 week sociaal project 
vervangen door één van de opties beschreven op onze website 
www.wep.be. Opgelet, er wordt een supplement gevraagd.

Logement
Je verblijft in een volunteer house in Ubud, in een 
gedeelde kamer (4 tot 8 pers.). Elke deelnemer 
helpt bij de huishoudelijke taken. Tijdens de week 
zijn er 3 maaltijden per dag inbegrepen, tijdens het 
weekend 2 (ontbijt en avondmaal).

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  gepassioneerd zijn door het lesgeven, ervaring 

is een pluspunt
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer bij aankomst 
• maaltijden en logement zoals beschreven • oriëntatiesessie • 
verplaatsingen tussen logement en project • administratieve 
kosten van WEP en de correspondent ter plaatse • plaatselijke 
bijstand • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • zakgeld • paspoort- en 
visumkosten (indien nodig) • transfer bij terugkeer • optionele 
excursies • verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) 
• annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

3 weken 727 € 6 weken 1.233 €
4 weken 895 € 7 weken 1.402 €
5 weken 1.064 € 8 weken 1.570 €

LEEFTIJD 17 tot 30 jaar

DUUR 3 tot 8 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU gevorderd intermediair niveau Engels 
hebben

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

SOCIALE PROJECTEN INDONESIë 

Ubud (Bali)

78 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN VOOR SOCIALE PROJECTEN: 
BOLIVIË, CANADA, CHILI, MAROKKO, NICARAGUA ...
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LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 3 tot 12 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU intermediair niveau Engels hebben

Het programma
Suva is het hart van de Fiji-eilanden. Het project 
gaat door op het hoofdeiland Viti Levu. Het 
programma is opgedeeld in 2 modules:

MODULE 1 (1 week): Oriëntatie
> Voorstelling van het project, kennismaking met 
de lokale cultuur en gewoontes, lessen Fijisch, 
kooklessen, verkenning van Suva en omgeving, 
artistieke workshops … Een week vol verrassingen 
en ontdekkingen!

MODULE 2 (2 tot 11 weken): Sociale projecten
> Er zijn 3 soorten projecten mogelijk, afhankelijk 
van de lokale noden: lessen Engels of een ander 
vak geven in scholen (er is een enorm tekort aan 
leerkrachten op het archipel), een coach assisteren 
en de kinderen training geven na de les of jonge 
kindjes in kleuterscholen begeleiden. In het 
weekend kan je erop uittrekken in dit stukje 

paradijs op aarde. Proef van de lokale cultuur en 
geniet volop van de Fijische gastvrijheid.

Logement 
Tijdens de volledige duur van het programma 
verblijf je in een volunteer house in een gedeelde 
kamer (4 tot 6 personen). Tijdens de week zijn 
3 maaltijden per dag inbegrepen, in het weekend 
enkel het ontbijt en avondmaal.

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen 
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen 

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  gemotiveerd zijn om les te geven, ervaring in 

het onderwijs is een pluspunt 

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • logement en maal-
tij den zoals beschreven • transfer bij aankomst • oriëntatie • 
verplaatsingen naar het project • administratieve kosten van 
WEP en de plaatselijke correspondent • diverse taksen • 
plaatselijke bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • 
optionele excursies • paspoort- en visumkosten (indien 
nodig) • transfer naar de luchthaven aan het einde van je 
verblijf • verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • 
annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

3 weken 816 € 8 weken 1.808 €
4 weken 1.014 € 10 weken 2.205 €
6 weken 1.411 € 12 weken 2.602 €

SOCIALE PROJECTEN FIJI

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

Palawan

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 4 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU intermediair niveau Engels hebben

Het programma
Het project is gesitueerd op het eiland Palawan, 
een stukje paradijselijke natuur met supermooie 
stranden en prachtige baaien. Het is opgedeeld 
in 2 modules:

MODULE 1 (1 week): Oriëntatie
> Je maakt kennis met het project en je nieuwe 
omgeving: lokale cultuur, plaatselijke gewoontes, 
taal- en kooklessen, activiteiten, excursies … 
Kortom, een goedgevulde week om te starten!

MODULE 2 (3 weken): Sociale projecten
> De lokale bevolking op de Filipijnen heeft niet 
altijd de middelen om de kinderen van afgelegen 
eilanden kwaliteitsvol onderwijs te bieden en ook 
de mogelijkheden om Engels te leren zijn zeer 
beperkt. Als vrijwilliger help je in het dorp Tigman 
en omgeving. Je gaat aan de slag in kleuter-, 
lagere of secundaire scholen. Afhankelijk van de 
leeftijd van de kinderen geef je informele lessen 

Engels of organiseer je spelletjes en activiteiten 
(altijd in het Engels) om hen bezig te houden en de 
kans te geven om spelenderwijs bij te leren. In 
het weekend ben je vrij om de omgeving te gaan 
verkennen of te relaxen op de nabije droomstranden. 

Logement 
Je logeert in een volunteer house in een gedeelde 
kamer. De badkamer deel je met de andere 
bewoners. Tijdens de week heb je volpension 
(3 maaltijden per dag) en in het weekend zijn er 
2 maaltijden per dag voorzien.

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen 
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen 

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • logement en maaltijden 
zoals beschreven • transfer bij aankomst • oriëntatie • 
verplaatsingen naar het project • administratieve kosten van 
WEP en de plaatselijke correspondent • diverse taksen • 
plaatselijke bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • 
optionele excursies • paspoort- en visumkosten (indien 
nodig) • transfer naar de luchthaven aan het einde van je 
verblijf • verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • 
annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

4 weken 985 €

SOCIALE PROJECTEN FILIPIJNEN

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

Suva
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LEEFTIJD min. 17 jaar

DUUR 2 tot 24 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU •  elementair niveau Spaans voor een verblijf 
met min. 4 weken taallessen 

•  gevorderd niveau Spaans: taallessen niet 
verplicht

Het programma
Na 4 weken lessen Spaans (20 lessen per week) 
in kleine groep, waar je snel vorderingen maakt, 
ga je aan de slag op een sociaal project in Cuzco. 
Gedurende 4 tot 20 weken kan je je steentje 
bijdragen in een weeshuis, een opvangcentrum 
voor kinderen met een handicap, een rusthuis, 
lessen Engels geven ... Deelnemers met een zeer 
goede kennis van het Spaans kunnen onmiddellijk 
starten met het sociaal project (minimum 2 weken).

Logement 
Je verblijft in een gastgezin, in een eenpersoons-
kamer met halfpension (ontbijt en middagmaal), zo 
kan je de lokale cultuur van binnenuit ontdekken.

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen

•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 
stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • 4 weken les zoals 
beschreven (indien optie met lessen) • transfer luchthaven/
verblijfplaats • logement en maaltijden zoals beschreven 
• plaatselijke bijstand • administratieve kosten van WEP en 
de correspondent ter plaatse • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • lokaal transport • 
optionele excursies • paspoort- en visumkosten (indien nodig) 
• persoonlijke uitgaven • transfer bij terugkeer • verplichte 
reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar).

Elementair niveau Spaans 
(4 weken Spaanse les)

Gevorderd niveau Spaans 
(geen Spaanse les)

6 weken 1.771 € 2 weken 719 €
8 weken 2.052 € 3 weken 886 €
10 weken 2.341 € 4 weken 1.052 €
12 weken 2.625 € 6 weken 1.386 €
16 weken 3.189 € 8 weken 1.711 €
20 weken 3.685 € 12 weken 2.340 €
24 weken 4.267 € 16 weken 2.989 €

20 weken 3.618 €
24 weken 4.247 €

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Spaans

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Spaans

LESSEN & sociale projecten PERU

Cuzco

Het programma
Afhankelijk van je niveau Spaans begin je je 
programma in Bolivië met 4 weken taallessen 
Spaans, 20 lessen per week in kleine groep voor 
snelle vooruitgang. Deelnemers die een zeer 
goede kennis van het Spaans hebben, mogen 
meteen met het project starten zonder taallessen 
(min. 2 weken project). Het project gaat door 
in Sucre, de prachtige hoofdstad van Bolivië 
die geklasseerd is als UNESCO-werelderfgoed. 
Afhankelijk van de beschikbaarheid en de noden 
ter plaatse, ga je helpen in een kleuterschool, 
een centrum voor kinderen met een beperking, 
een psychiatrisch centrum, een weeshuis, een 
strafinrichting … Je werkt ongeveer 20 uur per 
week. In je vrije tijd kan je de koloniale vestigingen 
van Sucre en de omgeving gaan verkennen en 
kennismaken met de lokale cultuur.

Logement 
Je logeert bij de inwoner, in een eenpersoonskamer 
met halfpension (ontbijt en lunch). Een unieke 
kans om de cultuur van het land van dichtbij te 
leren kennen.

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen 
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen 

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

2 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • 4 weken les zoals 
beschreven (indien optie met lessen) • transfer luchthaven/
verblijfplaats • logement en maaltijden zoals beschreven • 
plaatselijke bijstand • administratieve kosten van WEP en de 
correspondent ter plaatse • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • lokaal transport • 
optionele excursies • paspoort- en visumkosten (indien nodig) 
• persoonlijke uitgaven • transfer bij terugkeer • verplichte 
reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar).

Elementair niveau Spaans 
(4 weken Spaanse les)

Gevorderd niveau Spaans 
(geen Spaanse les)

6 weken 1.810 € 2 weken 728 €
8 weken 2.092 € 3 weken 896 €
10 weken 2.380 € 4 weken 1.062 €
12 weken 2.665 € 6 weken 1.396 €
16 weken 3.228 € 8 weken 1.721 €
20 weken 3.724 € 12 weken 2.350 €

16 weken 2.999 €
20 weken 3.628 €

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 2 tot 20 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU •  elementair niveau Spaans: 
verblijf met min. 4 weken taallessen 

•  gevorderd niveau Spaans: 
taallessen niet verplicht

LESSEN & sociale projecten BOLIVIË 

Sucre

80 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN VOOR LESSEN & SOCIALE PROJECTEN: 
ARGENTINIË, CHILI, NICARAGUA, MAROKKO ...
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Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Spaans

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Spaans

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 3 tot 24 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU •  elementair niveau Spaans: 
verblijf met min. 4 weken taallessen 

•  gevorderd niveau Spaans: 
verblijf met min. 1 week taallessen

Het programma
Na 1 of 4 weken lessen Spaans (20 lessen per week 
van maandag tot donderdag) in kleine groepjes, 
doe je een sociaal project gedurende 2 tot 20/23 
weken. Dat gaat door in de buurt van San José, 
de hoofdstad van Costa Rica. Je helpt kansarme 
kinderen, helpt in een school, een bibliotheek, een 
wijkvereniging ... Je moet je flexibel opstellen om 
een goede vrijwilliger te zijn.

Wil je je ook inzetten voor het milieu in Costa 
Rica? Je kan een sociaal project combineren 
met een natuurproject (zie p.91).

Logement 
Je verblijft in een gastgezin in een eenpersoons-
kamer met halfpension (ontbijt en avondmaal).

OPGELET! 
HET TOERISTENVISUM IS MAX. 12 WEKEN GELDIG. ALS JE 
LANGER WIL BLIJVEN, MOET JE HET LAND ENKELE DAGEN 
VERLATEN (OP EIGEN KOSTEN) OM DAARNA TERUG 
TE KOMEN EN EEN NIEUW VISUM VOOR 12 WEKEN TE 
VERKRIJGEN.

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • 1 of 4 weken les 
(zoals beschreven) • transfer H/T luchthaven/verblijfplaats • 
logement en maaltijden zoals beschreven • plaatselijke bijstand 
• administratieve kosten van WEP en de lokale correspondent 
• diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • lokaal transport • paspoort- 
en visumkosten (indien nodig) • persoonlijke uitgaven • optionele 
excursies • verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) 
• annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

Elementair niveau Spaans 
(4 weken Spaanse les)

Gevorderd niveau Spaans 
(1 week Spaanse les)

6 weken 1.906 € 3 weken 880 €
8 weken 2.249 € 4 weken 1.051 €
12 weken 2.937 € 6 weken 1.395 €
16 weken 3.624 € 8 weken 1.739 €
20 weken 4.312 € 12 weken 2.427 €
24 weken 4.999 € 16 weken 3.114 €

20 weken 3.802 €
24 weken 4.489 €

LESSEN & sociale projecten COSTA RICA

San José

LEEFTIJD min. 17 jaar

DUUR 2 tot 24 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU •  elementair niveau Spaans: 
verblijf met min. 4 weken taallessen 

•  gevorderd niveau Spaans: 
taallessen niet verplicht

Het programma
Je programma in Ecuador begint met 4 weken 
taallessen Spaans; 20 lessen per week, in kleine 
groepjes zodat je snel vorderingen maakt! 
Deelnemers die al een gevorderd niveau Spaans 
hebben kunnen meteen beginnen met het sociaal 
project (min. 2 weken). Dat gaat door in Quito, een 
leuke stad op 2.850 m hoogte in een spectaculaire 
Andes-vallei. De domeinen waarin je terechtkomt, 
zijn gevarieerd: je helpt het personeel in een 
kinderziekenhuis, in een lokale school, in een 
centrum voor kinderen met een beperking of 
een opvangtehuis voor kansarme kinderen. 
In het weekend kan je op verkenning gaan in de 
fantastische omgeving. 

Logement 
Je verblijft bij een gastgezin, in een eenpersoons-
kamer met halfpension (ontbijt en avondmaal). 
Een unieke kans om de cultuur van het land van 
dichtbij te leren kennen.

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen 
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen 

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • 4 weken les (zoals 
beschreven, bij het programma met taallessen) • transfer 
luchthaven/verblijfplaats • logement en maaltijden zoals 
beschreven • plaatselijke bijstand • administratieve kosten 
van WEP en de lokale correspondent • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • lokaal transport • 
persoonlijke uitgaven • optionele excursies • transfer naar de 
luchthaven aan het einde van je verblijf • paspoort- en visum-
kosten (indien nodig) • verplichte reisverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

Elementair niveau Spaans 
(4 weken Spaanse les)

Gevorderd niveau Spaans 
(geen Spaanse les)

6 weken 1.790 € 2 weken 738 €
8 weken 2.072 € 3 weken 905 €
12 weken 2.645 € 4 weken 1.072 €
16 weken 3.208 € 6 weken 1.405 €
20 weken 3.704 € 8 weken 1.730 €
24 weken 4.286 € 12 weken 2.359 €

16 weken 3.009 €
20 weken 3.638 €
24 weken 4.266 €

LESSEN & sociale projecten ECUADOR  

Quito

81
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Het programma
Je start met intensieve lessen Spaans (privélessen) 
gedurende 20u/week in Antigua, een provinciestadje 
(vroeger de hoofdstad van Guatemala) dat zijn 
authentieke charme heeft weten te bewaren. Na 
1, 4 of 8 weken les begin je het project (op basis 
van je interesse, je capaciteiten en de beschik-
baarheid). Je zal kunnen helpen in een weeshuis, 
een school, een bibliotheek, een plaatselijke 
vereniging ... Om dit gedeelte van het verblijf tot 
een goed einde te brengen moet je veel flexibiliteit 
en aanpassingsvermogen aan de dag leggen. 
Het doel van een sociaal project is concrete hulp 
bieden met de middelen die je hebt, of het nu via 
spellen, klusjes of een luisterend oor is. 

Logement 
Je verblijft in een gastgezin (eenpersoonskamer 
met gedeelde badkamer) en krijgt 3 maaltijden/dag 
behalve op zondag.

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

OPGELET! 
HET TOERISTENVISUM IS MAX. 12 WEKEN GELDIG. ALS JE 
LANGER WIL BLIJVEN, MOET JE HET LAND GEDURENDE 
72 UUR VERLATEN (OP EIGEN KOSTEN) OM MET EEN NIEUW 
VISUM VOOR 12 WEKEN TERUG TE KOMEN OF NAAR DE 
DIENST IMMIGRATIE (GUATEMALA CITY) GAAN OM JE VISUM 
TE VERLENGEN.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • 1, 4 of 8 weken 
les (zoals beschreven) • transfer luchthaven/verblijfplaats • 
logement en maaltijden zoals beschreven • plaatselijke 
bijstand • diverse taksen • administratieve kosten van WEP 
en de correspondent ter plaatse.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • lokaal transport • persoonlijke 
uitgaven • optionele excursies • paspoort- en visumkosten (indien 
nodig) • transfer bij terugkeer • verplichte reisverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

Elementair niveau Spaans 
(8 weken Spaanse les)

Elementair niveau Spaans 
(4 weken Spaanse les)

10 weken 2.258 € 6 weken 1.378 €
12 weken 2.472 € 8 weken 1.591 €
16 weken 2.898 € 12 weken 2.018 €
20 weken 3.324 € 16 weken 2.444 €
24 weken 3.751 € 20 weken 2.871 €

24 weken 3.297 €

Gevorderd niveau Spaans (1 week Spaanse les)
3 weken 721 € 12 weken 1.680 €
4 weken 827 € 16 weken 2.107 €
6 weken 1.041 € 20 weken 2.533 €
8 weken 1.254 € 24 weken 2.960 €

Het programma
Je programma gaat door in Antigua of omgeving. 
Antigua is een typische en charmante stad in een 
groene vallei op 1.500 meter hoogte. Als vrijwilliger 
maak je deel uit van een team lokale metselaars 
en help je mee met de bouw of verbouwing 
van huizen van kansarme gezinnen. Er zijn altijd 
professionele bouwvakkers aanwezig om je de 
verschillende technieken en het correct gebruik 
van de materialen aan te leren. Mogelijk word je 
ingezet bij het uitgraven van funderingen, het 
klaarmaken van het beton en verschillende andere 
taken. Door te helpen met de bouw of verbouwing 
van een huis help je de levensomstandigheden 
van het gezin in kwestie echt verbeteren. Bovendien 
kan je het concrete resultaat van je hulp meteen 
met eigen ogen aanschouwen.

Logement
Je verblijft in een gastgezin en maakt zo van dichtbij 
kennis met de Guatemalteekse cultuur. Je krijgt een 
eenpersoonskamer (met gedeelde kamer) en vol-
pension (3 maaltijden per dag, behalve op zondag). 

Deelnemingsvoorwaarden
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  geen schrik hebben van fysieke arbeid en het 
plattelandsleven

•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 
moeilijke sociale situaties aankunnen

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben

•  blijk geven van maturiteit, flexibiliteit, teamgeest, 
initiatief.

OPGELET! 
TOERISTENVISUM VAN MAX.12 WEKEN. ZIE DETAILS IN 
HET PROGRAMMA HIERBOVEN.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • logement en maal-
tijden zoals beschreven • administratieve kosten van WEP 
en de lokale correspondent • diverse taksen • plaatselijke 
bijstand • transfer luchthaven / verblijfplaats • oriëntatiesessie.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • 
optionele excursies • paspoort- en visumkosten (indien nodig) 
• lokaal transport • transfer verblijfplaats/luchthaven • verplichte 
reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar) • kosten verlenging verblijf.

2 weken 742 € 10 weken 1.595 €
3 weken 849 € 12 weken 1.808 €
4 weken 955 € 16 weken 2.234 €
6 weken 1.168 € 20 weken 2.661 €
8 weken 1.382 € 24 weken 3.087 €

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 3 tot 24 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU •  elementair niveau Spaans: 
verblijf met min. 4 weken taallessen 

•  gevorderd niveau Spaans: 
verblijf met min. 1 week taallessen

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 2 tot 24 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU elementair niveau Spaans hebben

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Spaans

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Spaans

LESSEN & sociale projecten

GUATEMALA

GUATEMALA

BOUWPROJECT

Antigua

Antigua

82 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN VOOR LESSEN & SOCIALE PROJECTEN: 
ARGENTINIË, CHILI, NICARAGUA, MAROKKO ...
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Het programma
Je helpt de levensomstandigheden van lokale 
gemeenschappen op een concrete manier 
verbeteren! Je project, dat doorgaat in Ubud en 
omgeving, bestaat uit 2 modules:

MODULE 1 (1 week): Oriëntatie
> Nadat onze lokale partner je heeft verwelkomd, 
begint een week vol ontdekkingen: lessen Balinees, 
wandeling door Ubud en de beroemde Monkey 
Street, bezoek aan tempels en rijstvelden, kook-
lessen, traditioneel dansspektakel ... 

MODULE 2 (2 tot 7 weken): Bouwproject
> Je helpt mee met de bouw, renovatie of ver-
bouwing van openbare gebouwen, zoals scholen, 
speelterreinen, gemeenschapszalen, bibliotheken ... 
Ervaring is niet vereist. Verwacht je echter wel aan 
(intensieve) handenarbeid: schrijnwerk, schilderen, 

metselen, tuinieren ... In je vrije tijd kan je op ver-
kenning gaan in Ubud en de prachtige omgeving 
met rijstterrassen en paradijselijke stranden.

Logement
Je verblijft in een volunteer house in Ubud, in 
een gedeelde kamer (4 tot 6 pers.) met gedeelde 
badkamer. In de week heb je volpension (3 maaltijden 
per dag), tijdens het weekend halfpension.

Deelnemingsvoorwaarden
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben

•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 
moeilijke sociale situaties aankunnen.

Opmerking: Verschillende optionele activiteiten zijn beschikbaar 
voor deelnemers die voor minstens 4 weken vertrekken. Alle 
details op www.wep.be.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • oriëntatiesessie • 
logement en maaltijden zoals beschreven • plaatselijke 
bijstand • transfer bij aankomst • verplaatsingen naar de 
projectsites • administratieve kosten van WEP en de lokale 
correspondent • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • 
paspoort- en visumkosten (indien nodig) • transfer naar de 
luchthaven aan het einde van je verblijf • verplichte reis-
verzekering (optioneel verkrijgbaar) • annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar).

3 weken 786 € 6 weken 1.382 €
4 weken 985 € 7 weken 1.580 €
5 weken 1.183 € 8 weken 1.779 €

LEEFTIJD 16 tot 30 jaar

DUUR 4 tot 8 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU laag intermediair niveau Engels hebben

LEEFTIJD 17 tot 30 jaar

DUUR 3 tot 8 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU intermediair niveau Engels hebben

Het programma
Je project gaat door in de streek van Singburi, 
140 km ten noorden van Bangkok. Het programma 
bestaat uit 2 modules (opgelet, de volgorde van 
deze modules kan wijzigen in functie van de 
beschikbaarheid):

MODULE 1 (1 week): Oriëntatie
> Voorstelling van het centrum van onze lokale 
partner, introductie tot de Thaise cultuur, lokale 
uitstappen, kennismaking met het openbaar vervoer, 
Thaise kooklessen, taallessen Thai, voorstelling 
van het project met foto’s en praktische info.

MODULE 2 (3 tot 7 weken): bouw- en 
renovatieproject
> Je helpt met bouw- en renovatiewerken in een 
weeshuis (de schoolinfrastructuur is ook open voor 
minderbedeelde niet-wezen). Je maakt de bestaande 
infrastructuur beter en verbetert zo ook de levens-
kwaliteit van de kinderen. Soms moet je je ook 
met de kinderen bezig houden: Engelse les geven, 

samen de moestuin onderhouden (waar ze hun 
eten uit halen maar ook uit leren) en artistieke of 
artisanale voorwerpen maken.
Opmerking: Ter plaatse zijn verschillende optionele activiteiten 
mogelijk. Je kan bijvoorbeeld 1 week bouwproject vervangen door 
een van de opties die staan beschreven op www.wep.be. 
Opgelet, in bepaalde gevallen moet je een supplement betalen.

Logement
Je verblijft in een heel ruim volunteer house, in 
een gedeelde kamer. Van maandag tot vrijdag 
heb je volpension (3 maaltijden per dag) en in het 
weekend zijn er 2 maaltijden voorzien. 

Deelnemingsvoorwaarden
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben

•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 
moeilijke sociale situaties aankunnen 

OPGELET!
HET TOERISTENVISUM IS MAX. 30 DAGEN GELDIG. ALS JE 
LANGER WIL BLIJVEN, MOET JE NAAR DE DIENST IMMIGRATIE 
EN JE VLUCHT WIJZIGEN.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer bij aankomst 
• oriëntatiesessie • logement en maaltijden zoals beschreven 
• verplaatsingen naar de projectsites • administratieve kosten 
van WEP en de correspondent ter plaatse • diverse taksen • 
plaatselijke bijstand.

NIET INBEGREPEN: transport H/T • persoonlijke uitgaven • 
paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • optionele 
excursies • transfer bij terugkeer • verplichte reisverzekering 
en annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

4 weken 895 € 7 weken 1.402 €
5 weken 1.064 € 8 weken 1.570 €
6 weken 1.233 €

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

BOUWPROJECT

BOUWPROJECT indonesiË

THAILAND

Singburi

Ubud (Bali)
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Het programma
Het project is gesitueerd op het eiland Palawan, 
een stukje paradijselijke natuur met supermooie 
stranden en prachtige baaien. Het is opgedeeld 
in 2 modules:

MODULE 1 (1 week): Oriëntatie
> Je maakt kennis met het project en je nieuwe 
omgeving: lokale cultuur, plaatselijke gewoontes, 
taal- en kooklessen, activiteiten, excursies … 
Kortom, een goedgevulde week om te starten!

MODULE 2 (1 tot 3 weken): Bouwproject 
Op het eiland Palawan zijn er heel veel inwoners 
die niet de nodige middelen hebben om hun verblijf 
te onderhouden of verbeteren. Als vrijwilliger ga 
je deze mensen helpen bij de renovatie of bouw 
van hun huis. Je kan ook ingezet worden bij de 
constructie of renovatie van openbare gebouwen 
als scholen, medische centra, gemeenschaps 

centra … Ervaring is niet vereist, maar verwacht 
je wel aan intensief fysiek werk!
Opmerking: Ter plaatse zijn verschillende optionele activiteiten 
mogelijk, vanaf de 3e week van je project. Je kan bijvoorbeeld 
1 week bouwproject vervangen door een van de opties die 
staan beschreven op www.wep.be. Opgelet, in bepaalde 
gevallen moet je een supplement betalen.

Logement 
Je logeert in een volunteer house in een gedeelde 
kamer. De badkamer deel je met de andere 
bewoners. Tijdens de week heb je volpension 
(3 maaltijden per dag) en in het weekend zijn er 
2 maaltijden per dag voorzien.

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen 
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 

sterk verschillen van wat we in ons land kennen 
•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • logement en maal-
tijden zoals beschreven • transfer bij aankomst • oriëntatie • 
verplaatsingen naar het project • administratieve kosten van 
WEP en de plaatselijke correspondent • diverse taksen • 
plaatselijke bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • 
optionele excursies • paspoort- en visumkosten (indien nodig) 
• transfer naar de luchthaven aan het einde van je verblijf • 
verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annulerings-
verzekering (optioneel verkrijgbaar).

2 weken 677 €
3 weken 875 €
4 weken 1.074 €

Het programma
Suva is het hart van de Fiji-eilanden. Het project 
gaat door op het hoofdeiland Viti Levu. Het 
programma is opgedeeld in 2 modules:

MODULE 1 (1 week): Oriëntatie
> Voorstelling van het project, kennismaking met 
de lokale cultuur en gewoontes, lessen Fijisch, 
kooklessen, verkenning van Suva en omgeving, 
artistieke workshops … Een week vol verrassingen 
en ontdekkingen!

MODULE 2 (1 tot 11 weken): Bouwproject
> Als vrijwilliger op het bouwproject heb je echt 
een positieve impact op de levenskwaliteit van de 
lokale gemeenschap. Je helpt mee met de bouw 
of renovatie of heraanleg van openbare gebouwen 
als scholen, speelterreinen, bibliotheken … 
Verwacht echte handenarbeid en klussen: schrijn-
werk, schilderen, metselen, tuinieren … 

Logement 
Tijdens de volledige duur van het programma 
verblijf je in een volunteer house in een gedeelde 
kamer (4 tot 6 personen). Tijdens de week zijn 
3 maaltijden per dag inbegrepen, in het weekend 
enkel het ontbijt en avondmaal.

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen 
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen 

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • logement en maal-
tijden zoals beschreven • transfer bij aankomst • oriëntatie • 
verplaatsingen naar het project • administratieve kosten van 
WEP en de plaatselijke correspondent • diverse taksen • 
plaatselijke bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • 
optionele excursies • paspoort- en visumkosten (indien 
nodig) • transfer naar de luchthaven aan het einde van je 
verblijf • verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • 
annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

2 weken 647 € 6 weken 1.560 €
3 weken 875 € 8 weken 2.017 €
4 weken 1.104 € 12 weken 2.930 €

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 2 tot 4 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU laag intermediair niveau Engels hebben

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 2 tot 12 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU laag intermediair niveau Engels hebben

FILIPIJNEN

FIJI

BOUWPROJECT

BOUWPROJECT

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

Palawan

Suva

84 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN VOOR BOUWPROJECTEN: 
CAMBODJA, SWAZILAND ...
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Het programma
Je komt aan in Ubud op zondag en je programma 
begint op maandag. Het is opgedeeld in 2 modules:

MODULE 1 (1 week): Oriëntatie
> Nadat onze plaatselijke correspondent je heeft 
verwelkomd, begin je aan een intensieve week 
vol ontdekkingen: lessen Balinees, wandeling 
door Ubud, bezoek aan tempels en rijstvelden, 
traditioneel dansspektakel, kooklessen ...

MODULE 2 (2 tot 7 weken): project voor de 
bescherming van schildpadden
> Na de oriëntatieweek ga je naar Nusa Penida, 
een eiland op 45 minuten met de boot van Bali. 
De missies variëren naargelang de periode en 
de noden. De vrijwilligers worden ingedeeld in 3 
groepen en elk van de groepen krijgt een specifieke 
taak: de aquariums schoonmaken, de schildpadden 
voederen, de stranden controleren, de koralen 
verzamelen en schoonmaken voor het reservaat, 

helpen met het beheer van het reservaat (de om-
liggende gebieden opruimen, informatieborden 
maken, informatiefiches aanmaken ...).
Opmerking: Verschillende optionele activiteiten zijn beschikbaar 
voor deelnemers die voor minstens 4 weken vertrekken. Alle 
details op www.wep.be.

Logement 
Tijdens de oriëntatieweek en op het project verblijf 
je in een volunteer house in een gedeelde kamer 
en met gedeelde badkamer. Het comfort is er 
beperkt. Van maandag tot vrijdag heb je volpension 
(3 maaltijden per dag) en in het weekend is er 
halfpension voorzien. 

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen
•  er bewust van zijn dat de hygiëne en gezondheids-

toestanden sterk verschillen van wat we in ons 

land kennen
•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer bij aankomst 
• oriëntatie • verplaatsingen naar de projectsites • logement 
en maaltijden zoals beschreven • plaatselijke bijstand • 
administratieve kosten van WEP en de plaatselijke correspondent 
• diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • optionele excursies • 
paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • 
persoonlijke uitgaven • transfer naar de luchthaven aan het 
einde van je verblijf • verplichte reisverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

3 weken 965 € 6 weken 1.828 €
4 weken 1.252 € 7 weken 2.116 €
5 weken 1.540 € 8 weken 2.403 €

LEEFTIJD 17 tot 30 jaar 

DUUR 3 tot 8 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU intermediair niveau Engels hebben

indonesiË

ZUID-AFRIKA 

BESCHERMING VAN 
HET ONDERWATERMILIEU 

BESCHERMING VAN 
HET ONDERWATERMILIEU 

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

Het programma
Je project gaat door in Sodwana Bay, een plek die 
bekend staat als een van de beste duikplaatsen ter 
wereld. Het dorpje ligt in het iSimangaliso Wetland 
Park, een van de belangrijkste beschermde 
gebieden van Zuid-Afrika. Je begint je programma 
met een duikopleiding die afhangt van je niveau 
bij de start. Aan het einde van deze opleiding krijg 
je het PADI-certificaat, waarmee je tot 18 meter 
diep mag duiken. De taken zijn gevarieerd: 
observeren en tellen van de onderwaterfauna, 
onderwaterfotograferen, de beelddatabank 
aanvullen en bijwerken, identificeren en tellen 
van walvishaaien … De dagen worden ingedeeld 
in functie van de weersomstandigheden. 

Logement
Je verblijft in een vrijwilligerskamp, in het hoofd-
gebouw of in een van de houten hutten die 
verspreid staan rond dit gebouw. Je deelt je kamer, 
de badkamer en de gemeenschappelijke ruimtes 
met andere vrijwilligers. Er is een keuken, lounge, 
tuin, zwembad en wasruimte. Alle maaltijden 
zijn inbegrepen, maar de vrijwilligers moeten ze 
zelf maken.

Deelnemingsvoorwaarden
•  er bewust van zijn dat de hygiëne en gezond-

heidstoestanden sterk verschillen van wat we 
in ons land kennen 

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
• goed kunnen zwemmen
•  een volledig medisch onderzoek laten doen 

voor vertrek en het PADI Medical Form bezorgen

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer luchthaven/
verblijfplaats/luchthaven • oriëntatie • verplaatsingen naar 
de projectsites • logement en maaltijden zoals beschreven • 
PADI Open Water duikopleiding voor beginners of specialisatie-
cursus voor duikers met een diploma of brevet • plaatselijke 
bijstand • administratieve kosten van WEP en de plaatselijke 
correspondent • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • optionele excursies • 
paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • persoonlijke 
uitgaven • PIC-kaart (PADI-identificatie) • waarborg voor het 
materiaal • verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) 
• annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

2 weken 1.174 € 8 weken 3.010 €
4 weken 1.690 € 10 weken 3.670 €
6 weken 2.350 € 12 weken 4.330 €

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 2 tot 12 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU intermediair niveau Engels hebben

Bali

Sodwana Bay
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WE1602_BENL04a Brochure JSECL 67-126.indd   85 26/12/16   21:08



Het programma
Als vrijwilliger lever je een bijdrage aan de bescher-
ming van de panda in het reservaat van Bifengxia 
op 150 km van Chengdu. Dit prachtige, met uit-
sterven bedreigde dier is sinds jaar en dag het 
symbool van de strijd voor natuurbescherming. Je 
maakt van dichtbij kennis met enkele exemplaren 
(in gevangenschap) van deze fantastische diersoort. 
Met een beetje geluk kan je misschien ook baby-
panda’s zien aangezien het reservaat erkend 
is als voortplantingscentrum. Jouw taken zullen 
hoofdzakelijk bestaan uit: het eten voor de panda’s 
voorbereiden (appels, brood, wortelen, bamboe ...), 
de verblijfplaats van de dieren proper maken, 
nagaan of de dieren in veiligheid leven ... Je komt 
aan op zondag in Chengdu en na een stadsbezoek 
en een korte oriëntatiesessie vertrek je op dinsdag 
naar het project.

Logement 
Bij je aankomst in Chengdu verblijf je 2 nachten 
in een gedeelde kamer in een jeugdherberg in het 
centrum van Chengdu.Tijdens het project verblijf 
je in een tweepersoonskamer in een gebouw 
met beperkt comfort vlak bij het reservaat. Alle 
maaltijden zijn inbegrepen vanaf dinsdagmiddag.

Deelnemingsvoorwaarden
•  er bewust van zijn dat de hygiëne en gezond-

heidstoestanden sterk verschillen van wat we 
in ons land kennen

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  natuurliefhebber zijn en houden van grote en 

afgelegen gebieden
•  kunnen leven met zeer beperkt comfort

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
2 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • oriëntatie • logement 
en maaltijden zoals beschreven • transfer heen/terug van/
naar de luchthaven van Chengdu • transfer van en naar het 
reservaat (terugkeer op zaterdag om 8u) • administratieve 
kosten van WEP en de correspondent ter plaatse • diverse 
taksen • plaatselijke bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • 
optionele excursies • verplichte reisverzekering en annulerings-
verzekering (optioneel verkrijgbaar) • paspoort- en visumkosten 
(indien nodig).

2 weken 935 €
3 weken 1.292 €
4 weken 1.649 €

LEEFTIJD 18 tot 60 jaar 

DUUR 2 tot 4 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU intermediair niveau Engels hebben

ChinaBESCHERMING VAN DIEREN

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

Chengdu

Het programma
Het project vindt plaats in het afgelegen dorp Huay 
Pakoot in het noorden van Thailand. Bij je aankomst 
in Chiang Mai krijg je een oriëntatie over je werk 
als vrijwilliger. De transfer naar het dorp wordt 
voor jou georganiseerd (5 uur rijden). Je zet je in 
voor een project om mishandelde olifanten opnieuw 
te integreren in een beschermde, natuurlijke 
omgeving. Je kruipt vroeg uit de veren om samen 
met een plaatselijke “Mahout” (olifantenverzorger) 
aan je dagelijkse taken te beginnen: je plant en 
oogst eten voor de olifanten, voedert ze, je gaat 
het woud in om informatie te verzamelen over 
het gedrag en gezondheid van “jouw” olifant, je 
bestudeert de biodiversiteit van het woud ... Je 
strijdt mee tegen het uitsterven van deze bedreigde 
diersoort. Hou rekening met lange trektochten in 
het heuvelachtige woud. In het weekend ben je vrij 
om de streek te verkennen. 

Logement 
Je leeft volledig samen met de plaatselijke bevolking 
en woont in bij een Thaise familie waar je ook 
helpt met de dagelijkse taken. Je deelt mogelijk 
een kamer met andere vrijwilligers en het comfort 
is zeer beperkt (koud water voor de douche, een 
matje als bed, veelvuldige stroompannes ...). Alle 
maaltijden zijn inbegrepen.

Deelnemingsvoorwaarden
•  natuurliefhebber zijn en bereid zijn om met 

weinig comfort te leven in afgelegen gebieden
•  er bewust van zijn dat de hygiëne en gezond-

heidstoestanden sterk verschillen van wat we 
in ons land kennen

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • oriëntatie bij aankomst 
in Chiang Mai (zaterdag) • transfer van de luchthaven naar de 
eerste verblijfplaats in Chiang Mai (op zaterdag tussen 8u en 17u) 
• 1 overnachting in een gedeelde kamer in Chiang Mai • transfer 
van Chiang Mai naar Huay Pakoot • logement en maaltijden 
zoals beschreven • transfer van Huay Pakoot naar Chiang 
Mai • plaatselijke bijstand • administratieve kosten van WEP 
en de lokale correspondent • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • eerste maaltijden in Chiang 
Mai (zaterdag en zondagochtend) • transfer van Chiang Mai 
naar luchthaven op einde van het project • optionele excursies 
• persoonlijke uitgaven • paspoort- en visumkosten (indien 
nodig) • verplichte reisverzekering en annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar).

2 weken 1.441 € 8 weken 2.431 €
4 weken 1.771 € 10 weken 2.761 €
6 weken 2.101 € 12 weken 3.091 €

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 2, 4, 6, 8, 10 of 12 weken

PERIODE heel het jaar door (2 vertrekken / maand)

NIVEAU intermediair niveau Engels hebben

THAILANDBESCHERMING VAN DIEREN

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

Huay Pakoot

86 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN VOOR BESCHERMING VAN DIEREN: 
SWAZILAND, ZAMBIA ...
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Het programma
Zuid-Afrika heeft de mooiste natuurreservaten 
ter wereld, zowel publieke als private, waaronder 
dit pareltje van maar liefst 6.000 hectare op 85 km 
van Port Elizabeth. Als vrijwilliger help je mee 
met het in stand houden van talrijke diersoorten 
(zebra’s, antilopen, bavianen, wrattenzwijnen ...) en 
The Big 5 (leeuwen, luipaarden, buffels, olifanten 
en neushoorns). Je komt aan op de luchthaven 
van Port Elizabeth waar je wordt opgewacht en 
naar het project gebracht. Na een oriëntatie van 
1 dag begin je aan je project in het reservaat. 
De taken zijn gevarieerd en je moet flexibel zijn. 
Enkele voorbeelden: de verplaatsingen van de 
dieren en de aantallen bijhouden, het reservaat 
onderhouden (bomen en struiken planten, omhei-
ningen herstellen ...), bereiden van de voeding 
voor herstellende dieren ... Je werkt 5 dagen per 
week (± 7u/dag). In je vrije tijd kan je genieten 

van het zwembad. Er worden enkele optionele 
activiteiten voorzien (excursies naar de stranden van 
Jeffrey’s Bay, bezoek aan Knysna, Grahamstown ...) 
naargelang de periode van het jaar.

Logement 
Je verblijft in het staff house in een gedeelde kamer 
met volpension (3 maaltijden per dag).

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren.

OPGELET! 
DIT PROGRAMMA IS VAAK VOLZET TIJDENS DE ZOMER. WIJ 
RADEN JE AAN OM ZO SNEL MOGELIJK IN TE SCHRIJVEN.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer bij aankomst 
vanaf de luchthaven van Port Elizabeth (enkel bij aankomst 
op maandag voor 16u) • transfer naar de luchthaven op het 
einde van het programma (zaterdagochtend) • logement en 
maaltijden zoals beschreven • oriëntatie • plaatselijke bijstand 
• administratieve kosten van WEP en de correspondent ter 
plaatse • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • optionele excursies • 
persoonlijke uitgaven • paspoort- en visumkosten (indien 
nodig) • verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • 
annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

2 weken 1.440 € 6 weken 3.071 €
3 weken 1.796 € 7 weken 3.432 €
4 weken 2.150 € 8 weken 3.791 €
5 weken 2.712 €

Het programma
Je komt terecht in het Balule Game Reserve, een 
privéreservaat aan de rand van het Kruger National 
Park. Je zet je in voor de bescherming van luipaarden 
en andere lokale dierensoorten (leeuwen, hyena’s, 
lynxen, jachtluipaarden). Bij aankomst woon je 
een oriëntatiesessie bij en een opleiding over de 
lokale fauna en flora (bush training module): het 
project en het reservaat worden voorgesteld 
en je leert de dieren, reptielen, vogels en flora van 
het park identificeren. De taken zijn afwisselend: 
verzamelen van de gegevens van fotovallen om 
het aantal luipaarden in het reservaat en hun 
verplaatsingen te bestuderen, dagelijks onderhoud 
van het fotomateriaal, onderhoud van de wegen, 
afnemen van stalen ... 

Logement
Je verblijft in een kamp in het reservaat, tussen 
de dieren. De slaapzaal (met stapelbedden) is 
gemengd. Alle maaltijden zijn inbegrepen, maar 
je moet ze zelf klaarmaken. De vrijwilligers 
mogen ook gebruik maken van het zwembad! 

Deelnemingsvoorwaarden
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen
•  natuurliefhebber zijn en houden van uitgestrekte, 

afgelegen gebieden
•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • oriëntatie • logement 
en maaltijden zoals beschreven • transfer luchthaven/verblijfplaats/
luchthaven • plaatselijke bijstand • administratieve kosten 
van WEP en de correspondent ter plaatse • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • optionele excursies • 
persoonlijke uitgaven • paspoort- en visumkosten (indien nodig) 
• verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annulerings-
verzekering (optioneel verkrijgbaar).

2 weken 905 € 8 weken 2.292 €
4 weken 1.396 € 10 weken 2.730 €
6 weken 1.844 € 12 weken 3.168 €

LEEFTIJD 18 tot 60 jaar

DUUR 2 tot 8 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU intermediair niveau Engels hebben

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 2, 4, 6, 8, 10 of 12  weken

PERIODE heel het jaar door (2 vertrekken / maand)

NIVEAU intermediair niveau Engels hebben

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

BESCHERMING VAN DIEREN

BESCHERMING VAN DIEREN

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

BIG 5 (PORT ELIZABETH)

OBSERVATIE VAN KATACHTIGEN (GREATER KRUGER AREA)

Port Elizabeth

Kruger area
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Het programma
2 tot 12 weken lang help je mee in een revalidatie-
centrum voor mustangs, paarden die in het wild 
zijn gaan leven nadat ze zijn ontsnapt of achter-
gelaten. Je helpt bij de dagelijkse taken van het 
centrum en zorgt voor de paarden; je geeft ze te 
eten, je maakt de stallen schoon en je brengt tijd 
door met de dieren zodat ze weer gewoon worden 
aan de aanwezigheid van mensen. Kortom, 
je stelt alles in het werk om ze een warme en 
rustgevende omgeving te bieden. In je vrije tijd 
worden tal van activiteiten georganiseerd voor 
alle vrijwilligers, in functie van de werklast en de 
planning. Kajak, trektochten te paard, ontspanning 
op het strand, barbecues ... Een goedgevuld en 
intens programma in het teken van een bijzondere 
diersoort.

Logement 
Je verblijft in een groot huis op de site van het 
revalidatiecentrum, in de buurt van de paarden. 
Je deelt je kamer en de badkamer en krijgt 
volpension. Je mag ook gebruikmaken van het 
privézwembad.

Deelnemingsvoorwaarden
•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren

•  blijk geven van maturiteit, flexibiliteit en teamspirit
• een plantrekker zijn
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer luchthaven/
verblijfplaats/luchthaven • logement en maaltijden zoals 
beschreven • administratieve kosten van WEP en de lokale 
correspondent • diverse taksen • plaatselijke bijstand • 
donatie aan het centrum.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • 
optionele excursies • paspoort- en visumkosten (indien van 
toepassing) • lokaal transport • verplichte reisverzekering 
(optioneel verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • supplement hoogseizoen.

2 weken 1.070 € 8 weken 3.390 €
3 weken 1.505 € 10 weken 4.067 €
4 weken 1.940 € 12 weken 4.744 €
6 weken 2.713 €

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 2 tot 12 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU gevorderd intermediair niveau Engels 
hebben

Verenigde StatenBESCHERMING 
VAN DIEREN

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

Florida

Het programma
Je komt terecht bij een erkende Canadese liefda-
digheidsinstelling waar je 20 tot 35 uur per week 
zal werken. Je taken zijn gevarieerd: gekwetste 
dieren of weesdieren vangen en helpen, hen 
voorbereiden op hun terugkeer in de natuur, 
gegevens verzamelen, deelnemen aan workshops 
voor de sensibilisering en bescherming van de 
dieren ... De meeste projecten gaan door in de 
provincies British Columbia, Alberta, Saskatchewan, 
Manitoba, Ontario, Québec en New Brunswick. 
In je vrije tijd kan je op verkenning gaan in de 
overweldigende natuur van deze prachtige streken 
in Canada!

Logement
Het logement is inbegrepen, maar het type logement 
hangt af van het project waar je geplaatst wordt. 

In de meeste gevallen is het een gedeelde kamer 
en badkamer in een jeugdherberg, bungalow, 
tent of caravan. Het is ook mogelijk dat je bij een 
gastgezin terechtkomt. Soms zijn de maaltijden 
inbegrepen. Als dat niet het geval is, kan je koken 
in een gedeelde keuken.

Optie: “welkomstpack”
Als je dat wenst of als je vlucht heel laat aankomt 
en je geen bus naar je eindbestemming meer kan 
nemen, kan je ook een “welkomstpack” reserveren: 
ontvangst op de luchthaven, transfer naar een 
jeugdherberg in de stad waar je aankomt en een 
overnachting in een gedeelde kamer (ontbijt 
inbegrepen).

Deelnemingsvoorwaarden
•  in goede fysieke en mentale gezondheid 

verkeren 
• niet bang zijn van fysieke arbeid

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
3 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben

•  houden van de natuur, uitgestrekte en afgelegen 
gebieden.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer busstation/
projectsite (voucher) • logement zoals beschreven • adminis-
tratieve kosten van WEP en de plaatselijke correspondent • 
diverse taksen • plaatselijke bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • plaatselijk vervoer • 
optionele excursies • persoonlijke uitgaven • transfer 
verblijfplaats/luchthaven aan het einde van je programma • 
transfer luchthaven/busstation • paspoort- en visumkosten 
(indien van toepassing) • maaltijden (afhankelijk van het 
project) • verplichte reisverzekering en annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar).

4 weken 1.471 € 10 weken 2.292 €
6 weken 1.720 € 12 weken 2.542 €
8 weken 2.006 €

LEEFTIJD min. 18 jaar (Franstalig Canada)
min. 19 jaar (Engelstalig Canada)

DUUR 4 tot 12 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU gevorderd intermediair niveau Engels 
of Frans hebben

CanadaBESCHERMING VAN DIEREN

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels OF HET FRANS

88 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN VOOR BESCHERMING VAN DIEREN: 
SWAZILAND, ZAMBIA ...
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AUSTRALIËBESCHERMING VAN DIEREN

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

Het programma
Kangaroo Island ligt op 13 km van het Australische 
continent, op een 100-tal km van Adelaide. 
Je programma gaat door in een natuurreservaat 
van 2.000 hectare op het westelijke punt van dit 
eiland. Je bevindt je midden in de natuur, tussen 
de koala’s, kangoeroes, wallaby’s, buidelratten 
en mierenegels, een typische Australische egel. 
Na een oriëntatiesessie begin je op het project. 
De taken zijn gevarieerd: koala’s observeren 
en bewaken, apicultuur, paden en omheiningen 
onderhouden, bomen en struiken planten, 
deelnemen aan geleide wandelingen met de 
bezoekers van het centrum … In je vrije tijd kan 
je naar het strand of op verkenning gaan in de 
bush! Dit project ligt echt enorm afgelegen, de 
dichtstbijzijnde grote stad ligt op 100 km. 

Logement
Je verblijft in een volunteer house in het reservaat. 
Je deelt je kamer en de badkamer met andere 
vrijwilligers. Er zijn 3 maaltijden per dag voorzien. 

Deelnemingsvoorwaarden
•  kunnen leven in beperkt comfort en moeilijke 

sociale situaties aankunnen
•  in goede fysieke en mentale gezondheid 

verkeren 
•  houden van de natuur, uitgestrekte en afgelegen 

gebieden
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer van en 
naar het centrum van Kingscote • logement en maaltijden 
zoals beschreven • oriëntatiesessie • administratieve kosten 
van WEP en de correspondent ter plaatse • diverse taksen • 
plaatselijke bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • 
optionele excursies • transfer H/T van het centrum van 
Kingscote naar de luchthaven of ferryhaven • paspoort- en 
visumkosten (indien van toepassing) • verplichte reisverzekering 
(optioneel verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel 
verkrijgbaar).

1 week 585 €
2 weken 945 €
3 weken 1.304 €

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 1 tot 3 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU laag intermediair niveau Engels hebben

Het programma
Zet je gedurende 2 tot 12 weken samen met een 
10-tal internationale en Australische vrijwilligers 
in voor de bescherming van het milieu: help mee 
met het onderhoud en herstel van natuurlijke sites 
(bv. in natuurparken), aanplanten van bomen, herstel 
en bescherming van bedreigde plant- en dier-
soorten, erosiecontrole ... Gewoonlijk duurt een 
project 1, 2 of 3 weken. Het werk is zwaar, vaak in 
afgelegen gebieden met weinig comfort en in warme 
temperaturen. Je werkt 5 dagen aan ongeveer 
8 uur per dag, in functie van wat nodig is. De 2 
overige dagen zijn bedoeld om uit te rusten en je 
te verplaatsen. De projecten zijn verspreid over 
verschillende gebieden in heel Australië, van Sydney 
tot Perth, Hobart, Alice Springs, Brisbane, Cairns 
en andere plaatsen. We kunnen de streek van het 
project niet garanderen, omdat dit afhankelijk is 
van de beschikbaarheid.

Logement 
Het logement varieert in functie van het project. Het 
comfort is beperkt (gedeelde kamer in een jeugdher-
berg, bungalow, tent ...). De maaltijden zijn inbegrepen 
en worden door de vrijwilligers zelf klaargemaakt.

OPGELET! 
DIT PROGRAMMA IS VAAK VOLZET TIJDENS DE ZOMER. 
WIJ RADEN JE AAN OM ONS TE CONTACTEREN OM 
DE BESCHIKBAARHEID TE CONTROLEREN EN ZO SNEL 
MOGELIJK IN TE SCHRIJVEN.

Deelnemingsvoorwaarden
•  1 of 2 dagen voor de start van het programma 

aankomen
•  houden van de natuur, uitgestrekte en afgelegen 

gebieden
•  je grenzen willen verleggen, maturiteit, flexibiliteit 

en teamgeest aan de dag leggen
• niet bang zijn van fysiek werk en beperkt comfort 

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • logement en maal-
tij den zoals beschreven • vervoer tussen de lokale projecten 
in dezelfde zone • aanwezigheid van een ervaren teamleider • 
plaatselijke bijstand • administratieve kosten • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer luchthaven/
verblijfplaats/luchthaven • persoonlijke uitgaven • optionele 
excursies • paspoort- en visumkosten (als je met een toeristen-
visum vertrekt, is dit 90 dagen geldig en moet het door het 
reisagentschap dat je vliegtuigticket uitschrijft aangevraagd 
worden) • materiaal: slaap- en rugzak, wandelschoenen ... • 
verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annulerings-
verzekering (optioneel verkrijgbaar).

2 weken 751 € 8 weken 2.343 €
3 weken 1.017 € 9 weken 2.609 €
4 weken 1.282 € 10 weken 2.874 €
5 weken 1.547 € 11 weken 3.139 €
6 weken 1.813 € 12 weken 3.405 €
7 weken 2.078 €

LEEFTIJD 18 tot 70 jaar

DUUR 2 tot 12 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU laag intermediair niveau Engels hebben

AUSTRALIË

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

NATUURPROJECT

KANGAROO ISLAND

Kangaroo Island
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Het programma
Dit programma vertrekt van hetzelfde principe 
als dat in Australië (zie p.89). Je helpt gedurende 
5 dagen aan ongeveer 8 uur per dag, in functie 
van de noden en van je voorkeur. De projecten 
zijn verspreid over verschillende gebieden in heel 
Nieuw-Zeeland (het Noorder- en Zuidereiland). De 
2 overige dagen zijn bedoeld om uit te rusten en 
je te verplaatsen tussen de projecten. We kunnen 
de streek en het soort project niet garanderen, 
omdat dit afhankelijk is van de beschikbaarheid.

OPGELET! 
DIT PROGRAMMA IS VAAK VOLZET TIJDENS DE ZOMER. 
WIJ RADEN JE AAN OM ZO SNEL MOGELIJK IN TE 
SCHRIJVEN.

Logement 
Idem Natuurproject in Australië (zie p.89).

Deelnemingsvoorwaarden
•  niet bang zijn van fysieke arbeid en beperkt 

comfort 
•  1 of 2 dagen voor de start van het programma 

aankomen
•  houden van de natuur, uitgestrekte en afgelegen 

gebieden
•  maturiteit, flexibiliteit en teamgeest aan de dag 

leggen 
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • logement en maal-
tijden zoals beschreven • vervoer tussen de lokale projecten 
in dezelfde zone • aanwezigheid van een ervaren teamleider 
• plaatselijke bijstand • administratieve kosten van WEP en 
de correspondent ter plaatse • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • materiaal: slaap- en rugzak, 
wandelschoenen ... • paspoort- en visumkosten (indien van 
toepassing) • persoonlijke uitgaven • optionele excursies • 
transfer luchthaven/verblijfplaats/luchthaven • verplichte 
reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar).

2 weken 751 € 8 weken 2.343 €
3 weken 1.017 € 9 weken 2.609 €
4 weken 1.282 € 10 weken 2.874 €
5 weken 1.547 € 11 weken 3.139 €
6 weken 1.813 € 12 weken 3.405 €
7 weken 2.078 €

Het programma
Als vrijwilliger zet je je in voor een organisatie voor 
natuurbescherming, een onderzoekscentrum dat 
focust op het milieu, een publiek of privaat park ... 
midden in de ongerepte natuur van Canada. 
Gedurende 20-35u per week sta je een plaatselijk 
team bij en help je met verschillende taken voor het 
onderhoud en het behoud van het gebied en de 
voorzieningen, en voor de bescherming van de 
aanwezige fauna en flora, bijvoorbeeld: bedreigde 
diersoorten of invasieve exoten tellen, beschermde 
gebieden onderhouden en schoonmaken, wegen 
onderhouden, workshops en informatiesessies 
volgen, bezoekers verwelkomen en het lokale team 
helpen bij rondleidingen, de infrastructuur onder-
houden ... Je kan er eveneens meegaan op trek-
tochten met ervaren gidsen en andere vrijwilligers.
Dit wordt een echt onderonsje met de natuur!

Logement 
Het soort logement hangt af van het project. 
Meestal zijn het verblijven die je deelt met andere 
vrijwilligers of leden van de lokale teams (kamer 
en badkamer). Het comfort is over het algemeen 
erg basic. Afhankelijk van het project zijn de 
maaltijden inbegrepen. Als dat niet het geval is, 
kunnen de vrijwilligers hun eigen inkopen doen en 
zelf koken in de gemeenschappelijke keuken. De 
projectgebieden zijn vaak erg afgelegen. Toegang 
tot internet en mogelijkheden om te gaan shoppen 
of uit te gaan zijn dus meestal beperkt.

Deelnemingsvoorwaarden 
•  in goede fysieke conditie en mentale gezondheid 

verkeren
•  niet bang zijn van zware inspanningen en fysieke 

arbeid

•  natuurliefhebber zijn en houden van open en 
afgelegen gebieden

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
3 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • logement en maal-
tijden zoals beschreven • transfer luchthaven of busstation/
verblijfplaats • plaatselijke bijstand • administratieve kosten 
• diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • optionele excursies • lokaal 
transport • paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) 
• persoonlijke uitgaven • verplichte reisverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

4 weken 1.471 € 8 weken 2.006 €
5 weken 1.596 € 10 weken 2.292 €
6 weken 1.720 € 12 weken 2.542 €

LEEFTIJD vanaf 19 jaar (Engelstalig Canada) / 
vanaf 18 jaar (Franstalig Canada)

DUUR 4 tot 12 weken

PERIODE van mei tot september (1 vertrek / week)

NIVEAU gevorderd intermediair niveau Frans of 
Engels hebben

LEEFTIJD 18 tot 70 jaar

DUUR 2 tot 12 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU laag intermediair niveau Engels hebben

Canada

Nieuw-Zeeland

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels

NATUURPROJECT

NATUURPROJECT

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels OF HET FRANS

90 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN VOOR NATUURPROJECTEN:
CAMBODJA, IERLAND ...
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Het programma
De projecten gaan door op verschillende locaties 
in Frankrijk, over het algemeen aan de westkust, 
van Bretagne tot de Vendée. Maar ook andere 
plaatsen zijn mogelijk. De taken kunnen variëren: 
onderhoud en herstel van natuurlijke sites (bv. in 
natuurparken), herstel en bescherming van be-
dreigde plant- en diersoorten, gegevens inzamelen 

van dieren (vogels tellen, soorten identificeren ...), 
verzorging van gewonde dieren, sensibilisering 
van bezoekers ... Verwacht je aan intense fysieke 
arbeid, vaak in afgelegen gebieden. Je werkt 
gedurende 5-6 dagen per week aan ongeveer 
4-6 uur per dag, afhankelijk van wat nodig is. 
De overige dagen zijn bedoeld om uit te rusten 
(niet altijd in het weekend).

Logement 
Het logement varieert in functie van het project 
(bungalow, gastgezin, gîte d’étape, residentie, 
mobilhome ...). De maaltijden zijn niet inbegrepen 
maar kunnen wel ter plaatse klaar gemaakt worden.

Deelnemingsvoorwaarden 
•  in goede fysieke conditie en mentale gezondheid 

verkeren
•  een medisch attest kunnen voorleggen

•  natuurliefhebber zijn en houden van open en 
afgelegen gebieden

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
2 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • logement en maaltijden 
zoals beschreven • administratieve kosten van WEP en de 
correspondent ter plaatse • diverse taksen • plaatselijke 
bijstand • H/T transfers luchthaven/verblijfplaats • begeleiding 
door een ervaren teamleider.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • 
optionele excursies • lokaal transport • annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar) • verplichte reisverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • materiaal: slaap- en rugzak, wandelschoenen ...

2 weken 781 € 8 weken 1.351 €
4 weken 971 € 10 weken 1.541 €
6 weken 1.161 € 12 weken 1.732 €

Het programma
Leer of verbeter je Spaans en steek je handen uit 
de mouwen in een natuurpark in Costa Rica! Het 
land neemt slechts 0,3 % van het aardoppervlak in 
beslag, maar vertegenwoordigt meer dan 6 % van 
de biodiversiteit! Reden genoeg dus om deze 
natuurlijke erfenis te beschermen. Na 1 of 4 weken 
intensieve lessen Spaans (20 lessen per week, 
van maandag tot donderdag) in kleine groep in 
San José, word je in een natuurpark geplaatst. Je 
voert er verschillende nuttige taken uit voor het 
behoud en het beheer van het natuurreservaat. 

Wil je ook een sociaal project doen in Costa 
Rica? Dat kan: dit programma kan je combineren 
met een sociaal project (p.81).

Logement 
Tijdens de lessen Spaans verblijf je in een gastgezin 

in een eenpersoonskamer met halfpension (ontbijt 
en avondmaal). Tijdens het natuurproject verblijf 
je in het park en heb je volpension.

OPGELET!
HET TOERISTENVISUM IS MAX. 12 WEKEN GELDIG. ALS JE 
LANGER WIL BLIJVEN, MOET JE HET LAND VERLATEN VLAK 
VOOR DE VERVALDAG OM DAARNA OPNIEUW HET LAND 
BINNEN TE KOMEN MET EEN NIEUW VISUM VOOR 12 WEKEN.

Deelnemingsvoorwaarden
•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  niet bang zijn van fysiek werk en beperkt comfort
•  houden van de natuur, uitgestrekte en afgelegen 

gebieden
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • 1 of 4 weken les 
zoals beschreven • transfers luchthaven/verblijfplaats/
luchthaven • plaatselijke bijstand • logement en maaltijden 
zoals beschreven • administratieve kosten • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • lokaal transport • 
persoonlijke uitgaven • optionele excursies • paspoort- 
en visumkosten (indien nodig) • kosten verlenging visum 
• verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • 
annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

Elementair niveau Spaans 
(4 weken Spaanse les)

Gevorderd niveau Spaans 
(1 week Spaanse les)

6 weken 1.906 € 3 weken 880 €
8 weken 2.249 € 4 weken 1.051 €
10 weken 2.593 € 6 weken 1.395 €
12 weken 2.937 € 8 weken 1.739 €
16 weken 3.624 € 12 weken 2.427 €
20 weken 4.312 € 16 weken 3.114 €
24 weken 4.999 € 20 weken 3.802 €

24 weken 4.489 €

LEEFTIJD 18 tot 30 jaar

DUUR 2 tot 12 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU laag intermediair niveau Frans hebben

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 3 tot 24 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU •  elementair niveau Spaans voor een verblijf 
met min. 4 weken taallessen 

•  gevorderd niveau Spaans voor een verblijf 
met slechts 1 week taallessen

COSTA RICA

Frankrijk

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het FRANS

NATUURPROJECT

LESSEN & NATUURPROJECT

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Spaans
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Het programma
Dankzij dit programma kan je proeven van het 
leven op een Franse boerderij en tegelijk je kennis 
van het Frans verbeteren. In ruil voor kost en 
inwoon help je gemiddeld 25 uur per week mee. 
Je takenpakket is gevarieerd: fruitpluk (appels, 
druiven, bessen ...), typisch boerderijwerk zoals 
het verzorgen van dieren, de verkoop van fruit 
en groenten op lokale markten ... Droom je 
van een andere manier van leven op het Franse 
platteland? Waar wacht je dan nog op?

Optie “Ranchstay”
Ben je gek op paarden, pony’s of ezels? Kies dan 
voor een “ranchstay”, waar je met deze dieren in 
contact komt. Je helpt er met de dieren, maar ook 
met het dagelijks werk op de boerderij. Paardrijden 
kan niet gegarandeerd worden, maar is waar-

schijnlijk wel mogelijk! Alle informatie vind je op 
www.wep.be.

Logement 
Je logeert op de boerderij waar je beschikt over 
een eenpersoonskamer of gedeelde kamer 
(naargelang de beschikbaarheid). De maaltijden 
zijn inbegrepen (volpension) en worden gedeeld 
met het gezin. De boerderijen liggen uiteraard 
op het platteland, ver afgelegen van de stad.

Deelnemingsvoorwaarden
•  gemotiveerd en een harde werker zijn en 

houden van de natuur en het platteland
•  je flexibel opstellen voor je vertrekdatum (een 

plaatsing kan niet worden gegarandeerd en 
hangt af van de beschikbaarheid van de 
boerderijen)

•  kunnen paardrijden (voor de optie “Ranchstay”)
•  in goede fysieke conditie verkeren
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

2 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • logement en maaltijden 
zoals beschreven • plaatselijke bijstand • administratieve kosten 
van WEP en de correspondent ter plaatse • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfers van/naar de 
boerderij • lokaal transport • persoonlijke uitgaven • optionele 
excursies • verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) 
• annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

4 weken 781 € 8 weken 874 €
5 weken 874 € 10 weken 966 €
6 weken 874 € 12 weken 966 €

Het programma
Hou je van de natuur en van avontuur? Dan is dit 
iets voor jou! Met dit programma kan je kennismaken 
met het leven op een boerderij in Engelstalig 
Canada (in de provincies British Columbia, Alberta 
en Ontario) of in Franstalig Canada (provincie 
Québec). In ruil voor kost en inwoon help je gemid-
deld 15 tot 25 uur per week mee. Je takenpakket 
is uitgebreid en afwisselend: tuinieren, oogsten, 
pluk, verzorging en voeding van de dieren, onder-
houd, huishoudelijke taken in de gezinswoning ... 
Dit programma is ideaal om de prachtige land-
schappen van het Canadese platteland te ont-
dekken en kennis te maken met het echte leven 
op de boerderij. Bovendien is het een originele 
én goedkope manier om je Engels of je Frans te 
verbeteren, ver weg van de platgetreden paden!

Logement
Je logeert op de boerderij waar je beschikt over 
een individuele of gedeelde kamer (naargelang de 
beschikbaarheid). De maaltijden zijn inbegrepen 
(volpension). In sommige gevallen verblijf je in 
een bijgebouw zoals een bungalow of caravan.

Optie: “welkomstpack”
Als je dat wenst of als je vlucht heel laat aankomt 
en je geen bus naar je eindbestemming meer kan 
nemen, kan je ook een “welkomstpack” reserveren: 
ontvangst op de luchthaven, transfer naar een 
jeugdherberg in de stad waar je aankomt en een 
overnachting in een gedeelde kamer (ontbijt 
inbegrepen).

Deelnemingsvoorwaarden
•  een open geest hebben, klaar zijn om op het 

platteland te leven

•  houden van de natuur en van afgelegen gebieden
•  bereid zijn om je in te zetten op de boerderij en 

de lokale gewoonten respecteren 
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

2 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: selectie van en plaatsing in een Canadees 
landbouwersgezin • logement en maaltijden zoals beschreven 
• bustransfer busstation/boerderij bij aankomst (voucher) • 
plaatselijke bijstand • administratieve kosten van WEP en de 
correspondent ter plaatse • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer luchthaven/busstation 
• lokaal transport • persoonlijke uitgaven • transfer boerderij/
luchthaven aan het eind van je verblijf • paspoort- en visum-
kosten (indien nodig) • verplichte reisverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

Ongeacht de duur 902 €

LEEFTIJD min. 18 jaar (Franstalig Canada) / min. 19 jaar 
(Engelstalig Canada)

DUUR 2 tot 4 weken

PERIODE heel het jaar door behalve in december en 
januari (1 vertrek / week)

NIVEAU laag intermediair niveau Frans of Engels hebben

LEEFTIJD 18 tot 30 jaar

DUUR 4 tot 12 weken

PERIODE van begin maart tot eind oktober (1 vertrek / week)

NIVEAU gevorderd elementair niveau Frans hebben

CanadaBOERDERIJPROGRAMMA

BOERDERIJPROGRAMMA

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Frans

Helpen/Vrijwilligerswerk doen in het Engels OF HET FRANS

Frankrijk

Alberta

Colombie- 
Britannique Ontario

Québec

92 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN VOOR BOERDERIJPROGRAMMA’S:
ARGENTINIË, GUYANA, IERLAND, NIEUW-ZEELAND ...
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VERTREKKEN IN BEGELEIDE 
WEP-GROEP

ALLE INFORMATIE
Kies “Vertrekken in een groep” in de zoekbalk 
en ontdek:
• alle bestemmingen
• alle mogelijkheden voor de duur en data 
• praktische info
•  beoordelingen en getuigenissen van onze 

deelnemers.Heb je zin om je horizon te verruimen en kennis te 
maken met een andere cultuur, je onder te dompelen 
in een andere omgeving? Wil je de wereld ontdekken, 
ver weg van de platgetreden paden? Dan zijn 
onze begeleide groepsreizen echt iets voor jou!

Maak gebruik van je zomervakantie om vrijwilligers-
werk te doen en beleef een buitengewone ervaring! 
Je treedt uit je comfortzone en gaat de confrontatie 
aan met een andere realiteit ... In het kader van 
dit programma bieden wij 6 bestemmingen aan: 

Zuid-Afrika, Ghana, Sri Lanka, India, Indonesië 
en Thailand. 3 weken lang zet je je in voor uit-
een lopende en boeiende projecten: bescherming 
van schildpadden, renovatie van een weeshuis 
of school, onderhoud van nationale parken ... 
In je vrije tijd kan je deelnemen aan culturele 
activiteiten en bezoeken, zodat je het nuttige aan 
het aangename kan koppelen. Welk project je 
ook kiest, dat het een memorabele zomer wordt, 
staat nù al vast!

Je vertrekt samen met jongeren tussen 15 en 
19 jaar uit België, Frankrijk, Spanje en Italië. 
Voor elke bestemming zijn er een begeleider van 
WEP en een lokale coördinator aanwezig voor 
de volledige duur van het verblijf. Met een reis in 
een begeleide WEP-groep stapel je de voordelen 
op: je ontdekt een fascinerend land en zijn cultuur 
en je draagt je steentje bij aan lokale projecten. 
Kortom, je brengt een originele, nuttige en 
onvergetelijke vakantie door in een geruststellend 
kader. Er zijn geen vereisten om deel te nemen 
aan dit programma: een grote dosis enthousiasme 
en een positieve instelling maken het verschil!

BEGELEIDE WEP-GROEPEN
p.94 Zuid-Afrika

p.94 Ghana

p.95 Sri Lanka

p.95 India

p.96 Indonesië

p.96 Thailand

ONZE BESTEMMINGEN:

ALLE BESTEMMINGEN 
IN EEN OOGOPSLAG:

 in de brochure   op www.wep.be

Bekijk de 
video voor 
meer info

Zuid-Afrika  

  Indonesië

  Ghana
Thailand  

  Sri Lanka

  India
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Tarieven
INBEGREPEN: vervoer H/T • transfers • lokaal transport • begeleiding • logement en maaltijden 
zoals beschreven • oriëntatiesessie • plaatsing in de verschillende projecten • excursies en 
culturele activiteiten zoals beschreven • toezicht van WEP en de lokale begeleider • uitgebreide 
reisverzekering • administratieve kosten van WEP en de correspondent ter plaatse • plaatselijke 
bijstand (24/7) • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: persoonlijke uitgaven • paspoortkosten • visumkosten (indien nodig) • 
annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

Opmerking: Het verloop van de projecten zoals hierboven beschreven is onder voorbehoud van 
wijzigingen. 

(*) De data van de heen- en terugreis kunnen variëren (1 dag voor of na de aangegeven datum).

Vertrekken in een groep

LEEFTIJD min. 15 jaar max. 19 jaar

DUUR 3 weken

PERIODE zomervakantie

VOORWAARDEN • elementair niveau Engels hebben
• min. 8 - max. 20 deelnemers

BESTEMMINGEN Zuid-Afrika • Ghana • Sri Lanka • India • 
Indonesië • Thailand

VERTREKKEN IN BEGELEIDE WEP-GROEP

Sociaal project + bezienswaardigheden + Bescherming 
van dieren 
Ga op verkenning in de fantastische “Regenboognatie” met dit gevulde en 
boeiende programma. De eerste week breng je door in verschillende crèches 
in een township in de buurt van Kaapstad. Daar help je met de begeleiding 
van de kinderen, maak je samen met het personeel ter plaatse de maaltijden 
klaar en help je mee met het onderhoud van de gebouwen en lokalen 
(schilderen, tuinieren). Vervolgens vertrek je op road trip langs de beroemde 
Garden Route. Je kan genieten van adembenemende landschappen 
en kennismaken met de lokale fauna: olifanten, struisvogels, leeuwen, 
krokodillen, pinguïns ... De laatste week strijd je mee voor de bescherming 
van tal van diersoorten in een enorm reservaat van 6.000 hectare in de 
streek van Port Elizabeth (tellen van de dieren, bereiden van het voedsel, 
onderhoud van het reservaat ...). 

•  taal van het project: Engels
•  data (*): van 08/07 tot 30/07 en van 15/07 tot 06/08  
•  logement: De 1e week heb je een gedeelde kamer in een gastgezin. 

Voor het vervolg van je reis verblijf je in een gedeelde kamer op de 
projectsite en in een hostel. De maaltijden zijn inbegrepen (3 maaltijden 
per dag tijdens de week en 2 maaltijden per dag in het weekend).

•  moeilijkheidsgraad: 2/5 – Je wordt geconfronteerd met moeilijke 
sociale situaties en je moet je aanpassen aan culturele verschillen. Het 
logement is comfortabel en je combineert de projecten met een week 
vol bezoeken en bezienswaardigheden.

Sociaal project + bezienswaardigheden
Je avontuur begint met 2 oriëntatiedagen in Accra, de hoofdstad van 
Ghana. Vervolgens ga je naar Saltpond, ongeveer honderd kilometer ten 
oosten van Accra, aan de Atlantische kust. Je gaat er aan de slag bij een 
lokale organisatie en helpt met verschillende projecten: renovatie van de 
scholen en speelterreinen (kleine schilder- en pleisterwerken …), je neemt 
deel aan opleidingen in scholen en op werkplaatsen om kinderen en 
jongeren te sensibiliseren rond het belang van hygiëne, je organiseert 
buitenschoolse activiteiten (spelletjes, liedjes, tekenen …). Daarnaast 
staan er ook bezienswaardigheden en uitstappen op het programma: zo 
ga je naar Kakum National Park en “Slave castle” in Cape Coast en breng 
je 3 dagen door in de Volta-regio, in het zuidoosten van het land. 

•  taal van het project: Engels
•  data (*): van 12/07 tot 03/08  
•  logement: Tijdens de oriëntatie verblijf je in een gedeelde kamer in een 

hostel. Tijdens het project logeer je in een één- of tweepersoonskamer in 
een gastgezin. De maaltijden zijn inbegrepen (3 maaltijden per dag tijdens 
de week en 2 maaltijden per dag in het weekend). 

•  moeilijkheidsgraad: 4/5 – Het comfort is beperkt en het werk kan 
intens zijn, maar je hulp is kostbaar en waardevol.

ZUID-AFRIKA 
Streek rond Kaapstad, Garden Route, Port Elizabeth

GHANA 
Accra en midden Ghana

VLIEGTUIGTICKET EN REISVERZEKERING INBEGREPEN!

94 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

MEER INFO OVER ONZE PROGRAMMA’S 
EN OPTIES OP WWW.WEP.BE
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Land Zuid-Afrika Ghana Sri Lanka India Indonesië Thailand
3 weken 3.408 € 2.812 € 2.710 € 2.765 € 2.945 € 2.512 €

Bezienswaardigheden + Bouwproject 
Je komt aan in New Delhi, de bruisende hoofdstad van India, en vertrekt 
meteen voor een week naar het noorden van het land en de fantastische 
streek van de Himalaya. Op het programma: een 2-daagse trektocht in de 
bergen (tot op 3100 m hoogte) en een bezoek aan de steden Shimla en 
Dharamsala, de verblijfplaats van de Dalai Lama. Het eerste weekend keer 
je terug naar New Delhi, dat je op je gemak verder kan verkennen. In de 
tweede week is het cultuur, cultuur en nog eens cultuur! Het gaat richting 
Agra en de wereldberoemde Taj Mahal en vervolgens bezichtig je 2 pareltjes 
van Radjasthan: Udaipur en Jaisalmer, waar je ook een nacht in de woestijn 
doorbrengt. De derde week, terug in Udaipur, staat in het teken van je 
bouwproject. Daar help je onder andere met de renovatie van een Gurukul, 
een school die de kansarme inwoners van de gemeenschap gratis Indische 
gevechtskunsten aanleert.

•  taal van het project: Engels
•  data (*): van 15/07 tot 06/08  
•  logement: In Udaipur verblijf je in een volunteer house, in een kamer die je 

deelt met de andere vrijwilligers. Tijdens de reizen logeer je in een gastgezin, 
op hotel of in een hostel, in een gedeelde kamer. De maaltijden zijn inbegrepen 
(3 maaltijden per dag tijdens de week en 2 maaltijden per dag in het weekend).

•  moeilijkheidsgraad: 3/5 – Er staan heel wat lange trajecten met de trein 
en de bus op het programma, net als een trektocht van 2 dagen in de 
Himalaya. Je wordt geconfronteerd met moeilijke sociale situaties en moet 
je aanpassen aan grote cultuurverschillen.

Sociaal project of Bouwproject + bezienswaardigheden
Je groepsreis begint in het hart van dit wonderbaarlijke eiland, in Kandy, de 
culturele en religieuze hoofdstad van het eiland, geklasseerd als UNESCO-
werelderfgoed. In de eerste week combineer je trektochten met culturele 
ontdekkingen en bezoeken. Op het programma: bezoek aan tempels, 
taal- en kooklessen, bezoek aan Kandy, Lion Rock in Sigiriya ... Het eerste 
weekend ga je naar de Gouden Tempel in Dambulla en maak je een trektocht 
door de jungle. De tweede week staat in het teken van de projecten. 
Afhankelijk van de noden ter plaatse en je interesses kan je kiezen tussen 
een bouw- of renovatieproject of workshops Engels voor kinderen en 
jonge monniken. Het tweede weekend breng je door op het strand van 
Ambalangoda Beach. De laatste week breng je door op een project – 
dezelfde keuze als in de 2e week – in een klein dorp op een uur van Kandy. 
Opmerking: voor de taalworkshops moet je een intermediair niveau Engels hebben. 

•  taal van het project: Engels
•  data (*): van 15/07 tot 06/08   
•  logement: In een volunteer house, in een kamer die je deelt met andere 

vrijwilligers. De maaltijden zijn inbegrepen (3 maaltijden per dag tijdens 
de week en 2 maaltijden per dag in het weekend).

•  moeilijkheidsgraad: 2/5 – Je wordt geconfronteerd met moeilijke sociale 
situaties en moet je aanpassen aan culturele verschillen. Het logement is 
comfortabel en er staan heel wat culturele en toeristische activiteiten op het 
programma. Dit is de ideale gelegenheid om kennis te maken met het concept 
van solidair reizen!

INDIA 
Himalaya, Delhi, Agra en Radjasthan

SRI LANKA 
Kandy en omgeving

VLIEGTUIGTICKET EN REISVERZEKERING INBEGREPEN!

INSCHRIJVING
Je dossier moet 3 maanden voor de voorziene vertrekdatum volledig klaar zijn.
Afhankelijk van het aantal resterende plaatsen kan je je ook later inschrijven. 
In dat geval worden mogelijk extra kosten aangerekend omdat bijvoorbeeld de 
prijs van de vliegtuigtickets is gestegen.
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Sociaal project + bezienswaardigheden
De eerste 2 weken verlopen je dagen als volgt: in de voormiddag help je in 
een weeshuis van ongeveer 150 kinderen tussen 5 en 16 jaar, in de 
namiddag staan er culturele activiteiten op het programma (bezoek aan 
tempels, de oude hoofdstad Ayutthaya, kooklessen, lessen Thai ...). Je 
taken variëren in functie van wat nodig is in het weeshuis. Je zal echter 
een groot deel van je tijd bezig zijn met de renovatie en herinrichting van 
het weeshuis (schilderen, schoonmaken, tuinieren). Af en toe mag je de 
kinderen entertainen tijdens sportactiviteiten. Het eerste weekend ga je op 
excursie in de streek van Kanchanaburi om enkele beroemde bezienswaar-
dig heden te bewonderen, zoals de brug over de Kwai, de watervallen van 
Erawan ... Het tweede weekend trek je naar Chiang Mai in het noorden. 
De laatste week breng je door in een Akha-gemeenschap in de omgeving 
van Chiang Rai. Je maakt kennis met de tradities en gewoontes van dit 
bergvolk en voert samen de dagelijkse taken uit.

•  taal van het project: Engels
•  data (*): van 08/07 tot 29/07 en van 22/07 tot 12/08  
•  logement: In een volunteer house, in gedeelde kamer. De maaltijden 

zijn inbegrepen (3 maaltijden per dag tijdens de week en 2 maaltijden 
per dag in het weekend).

•  moeilijkheidsgraad: 1/5 – Je logement is comfortabel en proper. 
Je combineert culturele activiteiten met projecten. Dit is de ideale 
gelegenheid om kennis te maken met het concept van solidair reizen.

Bouwproject + Bescherming van het onderwatermilieu  
+ bezienswaardigheden
Je avontuur in het land van duizenden eilanden begint op het bekendste 
exemplaar: Bali. Eerst staat er een ontdekkingsweek op het programma: 
lessen Balinees, wandeling door Ubud, bezoek aan tempels en rijstterrassen, 
kooklessen ... Daarna ga je meehelpen in lokale gemeenschappen en 
draag je je steentje bij aan de renovatie of de bouw van openbare gebouwen 
(bibliotheken, scholen ...). Als je dat wil, kan je in de namiddag workshops 
Engels organiseren voor kinderen en adolescenten. De 3e week trek je 
naar het eiland Nusa Penida waar je wordt ingezet op een project voor de 
bescherming en revalidatie van groene schildpadden. Je houdt toezicht op 
de stranden, maakt de aquariums schoon en werkt mee aan de sensibilisering 
rond milieubescherming. In de weekends kan je genieten op Kuta Beach 
of op verkenning gaan in Ubud, gaan raften, de Batur beklimmen of 
ontspannen in een typisch Balinese wellness!

•  taal van het project: Engels
•  data (*): van 22/07 tot 13/08  
•  logement: Tijdens de eerste 2 weken verblijf je bij een gastgezin 

in een gedeelde kamer. De 3e week logeer je in een volunteer house. 
De maaltijden zijn inbegrepen (3 maaltijden per dag tijdens de week 
en 2 maaltijden per dag in het weekend). 

•  moeilijkheidsgraad: 1/5 – Je logement is comfortabel en proper. 
Je combineert culturele activiteiten met projecten. Dit is de ideale 
gelegenheid om kennis te maken met het concept van solidair reizen.

INDONESIË 
Bali

THAILAND 
Singburi en Chiang Rai

Tarieven
Opmerking: Je vindt de tarieven en alles wat is inbegrepen en wat niet op de vorige pagina.

VERTREKKEN IN BEGELEIDE WEP-GROEP

VLIEGTUIGTICKET EN REISVERZEKERING INBEGREPEN!

96 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

MEER INFO OVER ONZE PROGRAMMA’S 
EN OPTIES OP WWW.WEP.BE
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JOBS/STAGES/AU PAIR

ALLE INFORMATIE
Kies “Werken/stage lopen/au pair zijn” in 
de zoekbalk en ontdek:
• alle bestemmingen
• alle mogelijkheden voor de duur en data 
• praktische info
•  beoordelingen en getuigenissen van onze 

deelnemers.

ONZE SELECTIE IN DE BROCHURE:

ALLE BESTEMMINGEN 
IN EEN OOGOPSLAG:

 in de brochure   op www.wep.be

BEDRIJFSSTAGES
p.98 Groot-Brittannië 

p.99 Australië Verenigde Staten

p.100 Verenigde Staten (lessen + stage)

p.101 Canada (professionele opleiding + job)

p.102 Canada Nieuw-Zeeland

p.103 Frankrijk Spanje 
(lessen + stage)

Bekijk de 
video voor 
meer info

Bekijk de 
video voor 
meer info

HELP & STUDY
p.106 Ierland Nieuw-Zeeland

AU PAIR
p.105 Australië Nieuw-Zeeland

Duitsland 

  Canada

Nieuw-Zeeland  

  Ierland

  Groot-Brittannië

  Spanje

  Frankrijk

Australië  

India 

Malta 

  Verenigde Staten

 Italië

 België

Stages Au Pair

MEDISCHE STAGES
p.104 Ghana Vietnam 

Vietnam  

 Benin

 Senegal

 Peru

 Ecuador
  Ghana
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Werken/Stage lopen/Au Pair zijn in het Engels

Het programma
Je hebt de mogelijkheid om een bedrijfsstage te 
lopen in Zuid-Engeland. De stage wordt voor jou 
georganiseerd. De meeste stagiairs worden geplaatst 
in kleine en middelgrote ondernemingen in diverse 
sectoren (financiën, marketing, engineering, design, 
toerisme, grafische vormgeving, informatica, 
reclame, human resources, evenementensector, 
horeca en hotelwezen ...). De plaatsingen zijn 
gevarieerd en hangen af van je niveau van Engels. 
Je wordt niet betaald voor de stage. 

Onze correspondent heeft tal van contacten in 
het zuiden van Engeland: de streek van Torbay, 
Exeter, Plymouth, South Devon en Brighton. 
Het grote voordeel van deze regio is dat je nooit 
lang zal moeten pendelen en dat het leven er 
beduidend goedkoper is dan in Londen. Je kan 
bovendien rekenen op persoonlijke begeleiding en 
een oriëntatie bij aankomst (*). Het blijft uiteraard 
mogelijk om Londen te bezoeken vanuit Zuid-
Engeland op je vrije momenten, reken op ongeveer 
1u met de trein vanuit Brighton of 2-3u vanuit 
de overige bestemmingen. Er worden vrijblijvend 
wekelijkse activiteiten georganiseerd zodat je 
ook kennis kan maken met andere stagiairs die 
stage lopen in de buurt: bezoek aan een museum, 
strand, stadsbezoek, degustatie van de beroemde 
Devon Cream Tea ...

Logement 
Je logeert in een gastgezin in een eenpersoons-
kamer met halfpension (ontbijt en avondmaal). 
Afhankelijk van de bestemming zijn andere opties 
mogelijk. Meer details op ww.wep.be

Deelnemingsvoorwaarden
•  ervaring hebben, een opleiding gevolgd hebben 

of studies volgen in het gevraagde domein
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

3 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

(*) De oriëntatiesessie wordt enkel georganiseerd voor stages 
in de streek van Torbay, Exeter, Plymouth en South Devon.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in een bedrijf • logement en maaltijden 
zoals beschreven • plaatselijke bijstand • administratieve kosten 
van WEP en de correspondent ter plaatse • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • lokaal transport • 
persoonlijke uitgaven • optionele excursies • verplichte 
reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar).

Zuid-Engeland (streek van Torbay, Exeter, 
Plymouth, South Devon)

Gastgezin

3 weken 1.672 €

4 weken 1.937 €

6 weken 2.465 €

8 weken 2.994 €

12 weken 4.051 €

16 weken 5.108 €

20 weken 6.165 €

24 weken 7.222 €

Brighton Gastgezin

4 weken 1.617 €

6 weken 1.972 €

8 weken 2.327 €

12 weken 3.038 €

16 weken 3.748 €

20 weken 4.458 €

24 weken 5.169 €

Londen
Wij bieden eveneens de mogelijkheid om stage 
te lopen in Londen of omgeving. Hou in dat 
geval wel rekening met de volgende elementen:

•  Het leven ter plaatse is er veel duurder (open-
baar vervoer, eten, ontspanning, logement), 
Londen is een van de duurste steden ter 
wereld!

•  Betaalbaar logement vind je eerder ver van 
het centrum, waardoor je mogelijk lang moet 
pendelen.

•  Deelnemers moeten uiterst zelfstandig zijn.
•  De bedrijven die stageplaatsen aanbieden, 

liggen verspreid over Groot-Londen, dus 
niet noodzakelijk in het centrum en soms 
zelfs redelijk ver van het centrum. 

•  Je hebt waarschijnlijk minder contact met 
de lokale bevolking en dus minder kans 
om je Engels in de praktijk toe te passen, 
aangezien vele werknemers en stagiairs 
afkomstig zijn uit het buitenland en dus 
niet het Engels als moedertaal hebben.

Wil je een stage lopen in Londen, surf dan naar onze website www.wep.be.

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 3 tot 24 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU laag intermediair niveau Engels hebben

Groot-BrittanniëBEDRIJFSSTAGE

Brighton 

Plymouth 

Exeter Torbay 

South Devon 

98 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN VOOR BEDRIJFSSTAGES:
BELGIË (FRANSTALIG), DUITSLAND, IERLAND, INDIA, MALTA ...
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Het programma
Heb je net je diploma hoger of universitair onderwijs 
op zak of bijna? En ben je op zoek naar een stage 
die aansluit op je studies en/of competenties? Doe 
dan een bedrijfsstage in Australië en geef je cv 
zo een enorme meerwaarde. De bestemming 
wordt bepaald in functie van de meest geschikte 
onderneming die zich aanbiedt. Meestal word 
je in een bedrijf geplaatst in de buurt van Sydney. 
De stages worden niet vergoed. Onze lokale partner 
zoekt een bedrijf dat aansluit bij jouw profiel (op 
basis van een cv en motivatiebrief) en zorgt voor 
de opvolging tijdens je verblijf. Je kan er terecht 
voor al je vragen in verband met je stage, logement, 
integratie ...

Logement 
Bij aankomst worden 2 overnachtingen in een 
jeugdherberg voorzien (in gedeelde kamer).

Ontbijt is alleen inbegrepen in de streek van 
Sydney. Voor de rest van je verblijf sta je zelf in 
voor je logement. Je hebt de keuze: je regelt zelf 
een verblijfplaats of je vraagt onze partner om 
een gastgezin te zoeken ($ 300 AUD voor de 
plaatsingskosten en $ 300 AUD per week voor 
een eenpersoonskamer met halfpension).

Deelnemingsvoorwaarden
•  een stage doen in verband met je studies of 

kwalificaties
•  een Working Holiday Visa aanvragen (dit is 

eenvoudig te verkrijgen en hiermee kan je 
eventueel nog een bijverdienste zoeken buiten 
je stage om de kosten te beperken)

• de regels van het bedrijf naleven
•  zelfstandig zijn, ernst en motivatie aan de dag 

leggen tijdens de stage
•  voldoen aan de voorwaarden in de 

programmabeschrijving

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
4 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: transfer bij aankomst (indien in de buurt van 
Sydney) • 2 overnachtingen in een jeugdherberg (gedeelde 
kamer) • persoonlijke oriëntatie (indien in de buurt van Sydney) 
• informatiegids bij aankomst • plaatsing in een bedrijf • 
opvolging in de onderneming • administratieve kosten van WEP 
en de correspondent ter plaatse • diverse taksen • plaatselijke 
bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • lokaal transport • 
persoonlijke uitgaven • optionele excursies • logement en 
maaltijden • paspoort- en visumkosten (indien nodig) • 
transfer verblijfplaats/luchthaven aan het einde van je verblijf 
• verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
(minimumdekking van $ 2.000.000 USD) • verplichte reis- 
en annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

8 weken 1.466 € 16 weken 1.625 €
10 weken 1.466 € 20 weken 1.838 €
12 weken 1.625 € 24 weken 1.838 €

Het programma
Deze formule is geschikt voor deelnemers die 
zelf een stageplaats hebben gevonden. Wij helpen 
met de administratie en de legalisering van je 
stage. Bij je inschrijving ontvang je alle officiële 
documenten die je moet voorleggen aan je 
potentiële werkgever. Je moet zelf je logement 
regelen in functie van de stage die je hebt gevonden. 
Wij werken nauw samen met één van de weinige 
“sponsor organizations” erkend door de Amerikaanse 
regering om stagedossiers na te kijken en te 
aanvaarden. Vertrekken met WEP, dat is kiezen 
voor een wettelijk kader en dus ook voor veiligheid. 
Je krijgt de nodige documenten voor de aanvraag 
van een visum (J1) en je beschikt bovendien ook 
over nationale bijstand en een aangepaste medische 
verzekering voor de volledige duur van je verblijf. Je 
kan een stage lopen van 1 tot 18 maanden.

Logement 
Er wordt geen logement voorzien. Je moet dit 
zelf regelen.

OPGELET!
DE FUNCTIE-OMSCHRIJVING EN DE TAKEN DIE JE UITVOERT 
TIJDENS JE STAGE MOETEN IN LIJN LIGGEN VAN JE 
STUDIES, ANDERS WORDT HET DOSSIER NIET AANVAARD. 
EÉNMAAL DE AANVANKELIJKE STAGEDUUR GEKOZEN, KAN 
DEZE NIET MEER VERKORT OF VERLENGD WORDEN.

Deelnemingsvoorwaarden
•  student hoger onderwijs zijn (minstens 1 volledig 

jaar achter de rug) of net afgestudeerd zijn (minder 
dan 1 jaar) voor de programma’s van 1 tot 12 
maanden of afgestudeerd zijn en minstens 1 jaar 
ervaring in de sector van je studies hebben voor 
de programma’s van 1 tot 18 maanden

•  voldoen aan de voorwaarden in de 
programmabeschrijving

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
3 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: bijstand door een Amerikaanse sponsor wettelijk 
aangesteld door het Amerikaanse Department of State • nationale 
noodpermanentie • documenten voor de visumaanvraag • 
informatie voor je vertrek • plaatselijke bijstand • medische 
verzekering afgesloten door de sponsor • administratieve kosten 
van WEP en de correspondent ter plaatse • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer • lokaal transport 
• optionele excursies • paspoort- en visumkosten (waaronder 
de SEVIS-kosten van ± $ 180 USD) • persoonlijke uitgaven • 
logement en maaltijden • supplement van ± 200 € als er een 
bedrijfsbezoek moet gebeuren (ons raadplegen voor de exacte 
voorwaarden) • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar). 

1 maand 1.785 € 6 maanden 1.785 €
2 maanden 1.785 € 8 maanden 2.375 €
3 maanden 1.785 € 12 maanden 2.375 €
4 maanden 1.785 € 18 maanden 2.723 €

Werken/Stage lopen/Au Pair zijn in het Engels

Werken/Stage lopen/Au Pair zijn in het Engels

LEEFTIJD 20 tot 30 jaar

DUUR 8 tot 24 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU gevorderd intermediair niveau Engels 
hebben

LEEFTIJD 20 tot 35 jaar

DUUR 1 tot 18 maanden

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU intermediair niveau Engels hebben

Verenigde Staten

AUSTRALIËBEDRIJFSSTAGE

BEDRIJFSSTAGE

SELF PLACEMENT

99
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Het programma
Maak gebruik van deze ideale formule en combineer 
taallessen met een bedrijfsstage. Er is geen 
minimum studieniveau vereist voor dit programma, 
maar je moet wel een gevorderd intermediair 
niveau Engels hebben. Je kan kiezen uit verschil-
lende steden om je Engels om te zetten in de 
praktijk en professionele ervaring op te doen: 
San Francisco, San Diego of Chicago. Met dit 
programma maak je je cv nog aantrekkelijker, twee 
vliegen in één klap!

1/ Eerste deel: taallessen + voorbereiding op 
de stage (4 weken)
Je start met een module waarbij je taallessen 
Engels combineert met Career Preparation, 25 uur 
per week. Dit is de ideale combinatie om je 
taalniveau te verbeteren en je zo goed mogelijk 
voor te bereiden op je bedrijfsstage, en op 
langere termijn ook je professionele loopbaan. 

De volgende onderwerpen komen aan bod bij 
Career Preparation:
•  bijzondere kenmerken van een Amerikaans cv: 

redactie van je eigen cv
• de bedrijfscultuur in de Verenigde Staten
• opleiding interviewtechnieken
• zoektocht naar je bedrijf
• …

Deze eerste weken worden ook individuele 
gesprekken georganiseerd met de Career 
Preparation Advisor. Je spreekt over je ervaring, 
je verwachtingen en je professionele doelstellingen 
om samen het bedrijf te vinden dat daar het best 
op aansluit. Er wordt ook een sollicitatiegesprek 
met een bedrijf georganiseerd.

2/ Tweede deel: taallessen + bedrijfsstage 
(8 tot 16 weken)
Na 4 weken taallessen en Career Preparation 
wijzigt het schema. Je blijft verder taallessen 
volgen, 25 uur per week, maar combineert dit 
met een stage, 10-15 uur per week. Enkele 
voorbeelden van domeinen waar je mogelijk 
geplaatst kan worden: zakenwereld, marketing 
en reclame, commerciële sector, IT, sociale 
economie en toerisme, design, grafische 
vormgeving of mode ...

Je begint uiteraard met eenvoudige taken, maar 
naargelang je vorderingen krijg je meer verantwoor-
delijkheden toegewezen.

Opmerking: Heb je niet het vereiste niveau van Engels om deel 
te nemen aan dit programma? Geen paniek! Neem contact met 
ons op zodat we samen de mogelijkheden bespreken om toch 
te kunnen vertrekken. Je kan bijvoorbeeld enkele bijkomende 
lessen Engels volgen in de stad van jouw keuze alvorens aan 
dit programma deel te nemen. Logement 

Je kan kiezen voor je eigen logement of opteren 
voor een van onze formules: in een gastgezin in 
een eenpersoonskamer met halfpension (ontbijt 
en avondmaal) of in een residentie, in een een-
persoonskamer zonder maaltijden.

Deelnemingsvoorwaarden
•  de voorwaarden in de beschrijving van dit 

programma respecteren
•  ernst en motivatie aan de dag leggen tijdens 

de stage
•  de regels van het bedrijf naleven
•  zelfstandig zijn
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

3 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in een bedrijf • standaard taallessen 
Engels tijdens de duur van je programma • voorbereidende 
lessen op de stage • de nodige documenten voor de visum-
aanvraag • administratieve kosten van WEP en de corres-
pondent ter plaatse • diverse taksen • plaatselijke bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer luchthaven/
verblijfplaats/luchthaven (optioneel verkrijgbaar) • lokaal transport 
• logement en/of maaltijden (optioneel) • optionele excursies 
• persoonlijke uitgaven • paspoort- en visumkosten (indien 
nodig) • verplichte reisverzekering en annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar) • supplement hoogseizoen (je kan dit 
zelf berekenen via onze online berekeningsmodule).

Stad San Francisco San Francisco Chicago

Logement gastgezin geen gastgezin

Maaltijden/dag 2 0 2

12 weken 8.265 € 4.696 € 7.976 €

16 weken 11.058 € 6.332 € 10.673 €

20 weken 13.849 € 7.966 € 13.367 €

Stad Chicago San Diego San Diego

Logement geen gastgezin geen

Maaltijden/dag 0 2 0

12 weken 4.696 € 8.265 € 4.696 €

16 weken 6.332 € 11.058 € 6.332 €

20 weken 7.966 € 13.849 € 7.966 €

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 12 tot 20 weken

PERIODE heel het jaar door (7 vertrekken / jaar)

NIVEAU gevorderd intermediair niveau Engels 
hebben

Verenigde Staten

Werken/Stage lopen/Au Pair zijn in het Engels

LESSEN & BEDRIJFSSTAGE

SAN FRANCISCO, SAN DIEGO OF CHICAGO

San Francisco

San Diego

Chicago

100 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN VOOR BEDRIJFSSTAGES:
BELGIË (FRANSTALIG), DUITSLAND, IERLAND, INDIA, MALTA ...
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Het programma
Met onze formule “professionele opleiding + 
betaalde job” kan je een onvergetelijke en 
eerste professionele ervaring opdoen in het hart 
van het bruisende Toronto, een van de meest 
kosmopolitische steden ter wereld, of het mooie 
Vancouver. Eerst volg je een kwaliteitsvolle 
opleiding aan een gerenommeerde Canadese 
instelling. Je behaalt een diploma dat erkend 
wordt op de arbeidsmarkt. Vervolgens kan je de 
verworven kennis en vaardigheden meteen 
omzetten in de praktijk, met een betaalde job in 
de horeca. Zo stapel je de voordelen op en 
perfectioneer je je kennis van het Engels. 

1/ Eerste deel: Professionele opleiding (20 tot 
24 weken)
Je programma begint met 20 tot 24 weken les 
op academisch niveau. De duur hangt af van de 
opleiding die je kiest. Gedurende 20 uur per week 
leer je vaardigheden aan die essentieel zijn in 
customer service, en dit in uiteenlopende domeinen 
als de evenementensector, receptie, horeca ... 

Voor dit deel van het programma kan je tijdens 
seminaries die georganiseerd worden door de 
school beroep doen op de ervaring van professionals 
van enkele grote multinationals: TD Bank, Four 
Seasons Hotels & Resorts, Louis Vuitton, Porsche, 
Mercedes-Benz ... Maak van de gelegenheid 
gebruik om praktische tips te vergaren en je 
adressenboekje aan te vullen. Een stapje voor in 
je zoektocht naar de ideale job!

Elke week kan je bovendien lessen volgen die je 
voorbereiden op het TOEFL-examen, een wereld-
wijd erkende standaardtest waarmee je officieel 
je kennis van het Engels aantoont. 

2/ Tweede deel: Betaalde job (20 tot 24 weken)
In het tweede deel van het programma zet je de 
opgedane professionele kennis en vaardigheden 
om in de praktijk met een betaalde job. Onze partner 
organiseert minstens 2 sollicitatiegesprekken 
met lokale werkgevers. De meeste deelnemers 
kiezen voor de horeca (job met het Canadese 

minimumloon: 11 CAN$ per uur). Om in een ander 
domein aan de slag te gaan moet je zelf op zoek 
gaan en je loon zelf onderhandelen. 

Je hebt de keuze uit 3 formules voor dit 
programma:
•  Service Excellence for Business Diploma: 

24 weken + 24 weken werken
•  Service Essentials for Business Diploma: 

20 weken + 20 weken werken
•  Service Excellence for Business Certificate: 

24 weken + 2 weken werken (*)
(*) Bij de formule Service Excellence for Business Certificate is het 
2e deel van het programma geen job. Toch zet je de opgedane 
kennis ook om in de praktijk tijdens 2 weken waarin je een 
mondelinge presentatie voorbereidt.

Logement
Je kan je logement zelf regelen of opteren voor 
een verblijf in een gastgezin, in een eenpersoons-
kamer met volpension. 

Deelnemingsvoorwaarden
•  een niveau Engels hebben dat equivalent is aan 

een IELTS-score van 4.5 of een online taaltest 
afleggen

•  minstens 18 jaar zijn
•  een diploma secundair of hoger onderwijs 

hebben
•  een selectiegesprek met de Canadese 

onderwijsinstelling afleggen 
•  minstens 25 uur professionele ervaring hebben 

in customer service
•  een cv en aanbevelingsbrief van een werkgever 

of verantwoordelijke kunnen voorleggen
•  een motivatiebrief schrijven om aanspraak te 

maken op de beurs “Diversity Scholarship” en 
zo de kostprijs van je programma aanzienlijk 
drukken

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
3 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Opmerking: Heb je niet het gevraagde niveau van Engels? 
Geen paniek! Neem contact met ons op zodat we samen 
kunnen bespreken hoe je toch nog kan deelnemen aan dit 
programma. Je kan bijvoorbeeld extra taallessen volgen in 
Toronto of Vancouver voor je aan de professionele opleiding 
begint. 

Tarieven
INBEGREPEN: logement en maaltijden zoals beschreven • 
lessen zoals beschreven • documenten voor de visumaanvraag 
• inschrijvingskosten • administratieve kosten van WEP en de 
correspondent ter plaatse • diverse taksen • plaatselijke bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer luchthaven/verblijf-
plaats/luchthaven (kan voor jou georganiseerd worden) • 
handboeken (tussen 400 CAN$ en 700 CAN$, afhankelijk van 
het gekozen programma) • lokaal transport • persoonlijke uit-
gaven • paspoort- en visumkosten (150 CAN$) • verplichte 
reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar).

Programma Duur Toronto 
(met 

logement)

Toronto 
(zonder 

logement)
Service Excellence 
Certificate

24 + 2 
weken

9.684 € 4.829 €

Service Essentials 
Diploma

20 + 20 
weken

11.747 € 4.536 €

Service Excellence 
Diploma

24 + 24 
weken

13.825 € 5.268 €

Programma Duur Vancouver  
(met 

logement)

Vancouver  
(zonder 

logement)
Service Excellence 
Certificate

24 + 2 
weken

9.684 € 4.829 €

Service Essentials 
Diploma

20 + 20 
weken

11.747 € 4.536 €

Service Excellence 
Diploma

24 + 24 
weken

13.825 € 5.268 €

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 26 tot 48 weken

PERIODE heel het jaar door (8 vertrekken per jaar)

NIVEAU gevorderd intermediair niveau Engels hebben

Canada

Werken/Stage lopen/Au Pair zijn in het Engels

BEDRIJFSSTAGE

PROFESSIONELE OPLEIDING + JOB

Toronto

Vancouver

Details van de formule “Service Excellence for Business Diploma”:

8-Week Term

CANADIAN WORK -
PLACE ESSENTIALS

80 HOURS

CUSTOMER 
SERVICE SKILLS

80 HOURS

6-Week Term

HOSPITALITY 
SERVICE EXCELLENCE

60 HOURS

HOTEL 
SERVICE EXCELLENCE

60 HOURS

6-Week Term

SALES 
SERVICE EXCELLENCE

60 HOURS

EVENT PLANNING 
SERVICE EXCELLENCE

60 HOURS

4-Week Term

LEADERSHIP 
SKILLS

40 HOURS

HUMAN 
RESOURCES SKILLS

40 HOURS

24 weeks

24-Week Term

PRACTICUM
480 HOURS

PRACTICUM 
REVIEW
5 HOURS

24 weeks

DE TROEVEN 
VAN HET PROGRAMMA 

•  Met je visum mag je van bij je aankomst 
in Canada aan de slag gaan, en kan 
je dus een job zoeken zodra je geland 
bent! 

•  Je behaalt een erkend diploma aan het 
einde van je opleiding 

•  Je maakt kans op beurzen die het prijs-
kaartje van het programma aanzienlijk 
kunnen drukken.
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WE1602_BENL04a Brochure JSECL 67-126.indd   101 26/12/16   21:09



Het programma
Je gaat voor 4 tot 24 weken aan de slag bij een 
erkende Canadese liefdadigheidsinstelling. Je 
werkt 20 tot 35 uur per week in het kader van 
een stage. Je helpt in een of meerdere domeinen 
die essentieel zijn voor de goede werking van 

een dergelijke vereniging (marketing, communicatie, 
grafische vormgeving, IT, rechten, financiën, HR, 
content of community management, evenementen 
...). Zo versterk je de missie van de vereniging 
bij de lokale bevolking en verbeter je tegelijk je 
professionele vaardigheden en je talenkennis. 
Je wordt geplaatst in Vancouver, Toronto, Ottawa 
of Montréal. 

Logement
Het logement is niet inbegrepen in het programma. 
Je kan het zelf regelen of reserveren als optie bij 
je online inschrijving, voor de volledige duur van 
je verblijf of voor enkele weken in het begin (min. 
4 weken). Als je deze optie kiest, verblijf je in een 
gastgezin, waar je een eenpersoonskamer krijgt 
en de badkamer deelt. Je hebt de keuze tussen 
halfpension en volpension.

Deelnemingsvoorwaarden
•  een gevorderd intermediair niveau Engels of 

Frans hebben
•  je plan kunnen trekken, ernst en motivatie aan 

de dag leggen tijdens je stage 
•  de bedrijfsregels naleven
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

3 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in een liefdadigheidsvereniging • 
opvolging tijdens de stage • administratieve kosten van WEP 
en de correspondent ter plaatse • diverse taksen • plaatselijke 
bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • lokaal transport • optionele 
excursies • persoonlijke uitgaven • logement en/of maaltijden 
• transfer luchthaven/verblijfplaats/luchthaven (optioneel) • 
paspoort- en visumkosten (indien nodig) • verplichte reis-
verzekering (optioneel verkrijgbaar) • annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar).

Ongeacht de duur 922 €

Het programma
Grijp de geweldige kans om stage te lopen in 
een bedrijf in Nieuw-Zeeland! De bedrijven zijn 
voornamelijk gelegen in de streek rond Auckland, 
maar alles hangt natuurlijk af van het soort stage 
dat je zoekt. Er zijn verschillende domeinen mogelijk: 
zakelijke administratie, media, toerisme, milieu ... 
Je werkt ongeveer 5 tot 8 uur per dag, 5 dagen per 
week. De meeste bedrijven zijn kmo’s met 5 tot 
20 werknemers. Het gaat om een onbetaalde stage, 
maar je doet wel heel wat professionele ervaring 
op en kan aan concrete projecten werken binnen 
je studiedomein. Tegelijkertijd krijg je het Engels 
volledig onder de knie. Een geweldige troef om 
mee uit te pakken op je cv! 

Logement 
Het logement is niet inbegrepen. Je kan er zelf 
voor zorgen of het als extra optie reserveren bij 
je online inschrijving. Je wordt verwelkomd door 
een gastgezin, in een eenpersoonskamer met 
halfpension. Je kan dit reserveren voor enkele 
weken (min. 4) of voor de volledige duur van 
je verblijf (±200 NZD$ voor de plaatsingskosten 
+ 270 NZD$ per week).

Deelnemingsvoorwaarden
•  ervaring hebben, een opleiding gevolgd hebben 

of studies volgen in het gevraagde domein
•  je plan kunnen trekken, ernst en motivatie aan 

de dag leggen tijdens je stage
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

3 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben

• de regels van het bedrijf naleven
•  de nationaliteit hebben van een land dat in 

aanmerking komt voor het Working Holiday 
Visa (werk-vakantievisum). 

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in een bedrijf • oriëntatiesessie (voor 
het programma in de streek van Auckland) • transfer luchthaven/
verblijfplaats (indien je je logement via WEP hebt geboekt) • 
administratieve kosten van WEP en de correspondent ter 
plaatse • diverse taksen • plaatselijke bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer luchthaven/
verblijfplaats (indien je geen logement via WEP hebt geboekt) 
• transfer naar de luchthaven aan het einde van je verblijf • 
optionele excursies • persoonlijke uitgaven • lokaal transport 
• logement en/of maaltijden (optioneel) • paspoort- en visum-
kosten (indien nodig) • verplichte reisverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar). 

Ongeacht de duur 999 €

LEEFTIJD min. 18 jaar (Franstalig Canada) / min. 19 jaar 
(Engelstalig Canada)

DUUR 4 tot 24 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU gevorderd intermediair niveau Engels of Frans hebben

LEEFTIJD 19 tot 30 jaar

DUUR 4 tot 24 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week, geen vertrek
in december)

NIVEAU gevorderd intermediair niveau Engels hebben

Nieuw-Zeeland

Canada

Werken/Stage lopen/Au Pair zijn in het Engels OF HET FRANS

Werken/Stage lopen/Au Pair zijn in het Engels

BEDRIJFSSTAGE

BEDRIJFSSTAGE

Auckland

LIEFDADIGHEIDSINSTELLING

Toronto

Ottawa

Vancouver

Montréal

102 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN VOOR BEDRIJFSSTAGES:
BELGIË (FRANSTALIG), DUITSLAND, IERLAND, INDIA, MALTA ...
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Het programma
1 tot 4 weken lang volg je 20 uur per week taallessen 
Spaans in het bruisende Valencia. Nadat je het 
vereiste niveau hebt bereikt, begin je aan een stage 
van minimum 4 weken en maximum 24 weken. 
De stageplaatsen zijn mogelijk in verschillende 
sectoren, dus je kan kiezen voor het domein dat 
je het meest interesseert: boekhouden, horeca, 
communicatie, IT, toerisme, architectuur, ingenieurs-
wetenschappen, marketing, human resources, 
administratie, financiën, evenementensector, 
onderwijs, media, mode. Je werkt gemiddeld 
tussen de 20 en 40 uur per week, van maandag 
tot vrijdag en – afhankelijk van de gekozen sector 
– eventueel ook in het weekend.

Logement
Het logement is niet inbegrepen in het programma. 
Je kan zelf voor je logement zorgen of het als optie 
reserveren bij je online inschrijving, voor enkele 
weken in het begin (min. 4 weken) of voor de 
volledige duur van je verblijf. Als WEP het logement 
voor je regelt, heb je de keuze uit een eenpersoons-
kamer in een gedeeld appartement, maaltijden 
niet inbegrepen, of in een gastgezin, in een een-
persoonskamer met half- of volpension.

Deelnemingsvoorwaarden
•  een plantrekker zijn, ernst en motivatie aan de 

dag leggen tijdens de stage
•  niveau B1 hebben op het moment waarop je je 

stage start
•  de regels van het bedrijf naleven

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
2 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in een bedrijf • taallessen zoals 
gekozen • administratieve kosten van WEP en de correspondent 
ter plaatse • diverse taksen • plaatselijke bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • logement en/of maaltijden 
(optioneel) • transfer luchthaven/verblijfplaats/luchthaven 
(optioneel) • lokaal transport • persoonlijke uitgaven • optionele 
excursies • waarborg van 150 € voor het logement, ter plaatse 
te betalen • verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) 
• annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

1 weken les + 4-24 weken stage 696 €
2 weken les + 4-24 weken stage 839 €
4 weken les + 4-24 weken stage 1.119 €

LEEFTIJD 17 tot 30 jaar

DUUR 5 tot 28 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU >  gevorderd niveau Spaans hebben 
voor het programma met 1 week taallessen

>  gevorderd intermediair niveau Spaans hebben 
voor het programma met 2 weken taallessen

>  gevorderd elementair niveau Spaans hebben 
voor het programma met 4 weken taallessen

Spanje

Werken/Stage lopen/Au Pair zijn in het spaans

LESSEN & BEDRIJFSSTAGE

Valencia

Het programma
Onze partner in Frankrijk kan een stageplaats voor 
je regelen in de lijn van je studies of aansluitend 
op je ervaring. Dit meestal in kleine en middelgrote 
ondernemingen in diverse sectoren (verkoop, 
toerisme, bankwezen, secretariaat ...). Van jou wordt 
verwacht dat je ernst, motivatie en flexibiliteit 
aan de dag legt. De stage is onbetaald, maar je 
doet natuurlijk wel een professionele ervaring 
van formaat op! Vertrek voor een onvergetelijk 

verblijf, dat van onschatbare waarde zal zijn voor 
je toekomstige carrière. 

Logement 
Het logement is niet inbegrepen in het programma. 
Onze lokale partner kan dit voor jou organiseren 
in een gastgezin (halfpension tijdens de week en 
volpension in het weekend). Reken in dat geval op 
600 €/maand. Wil je echter zelf voor je logement 
zorgen, dan is dat ook mogelijk. Een andere optie 
is om op voorhand voor enkele weken logement te 
regelen en ter plaatse zelf iets definitief te zoeken. 

Deelnemingsvoorwaarden
•  zelfstandig zijn, ernst en motivatie aan de dag 

leggen tijdens de stage
•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 

3 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben

•  je moet student zijn in het hoger onderwijs 
(minstens 1 jaar hogere studies achter de rug) 
en de stage moet in lijn liggen van je studies 
(het stagecontract moet ondertekend worden 
door je school, de onderneming waar je je 
stage doet, de lokale partner en jezelf).

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in een bedrijf • plaatselijke bijstand 
• administratieve kosten van WEP en de correspondent ter 
plaatse • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer bij aankomst/
terugkeer • lokaal transport • persoonlijke uitgaven • logement 
en maaltijden (kan georganiseerd worden door WEP) • optionele 
excursies • verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) 
• annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

4 weken 905 € 12 weken 1.089 €
8 weken 997 € 16 weken 1.182 €

Werken/Stage lopen/Au Pair zijn in het Frans

LEEFTIJD 19 tot 30 jaar

DUUR 4 tot 16 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU gevorderd intermediair niveau Frans hebben

FrankrijkBEDRIJFSSTAGE
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Het programma
Je project gaat door in Ho-Chi-Minhstad. De 
hoofdstad van Vietnam is een bloeiende metropool 
die zich uitstrekt op de oevers van de Saigon. 
Je programma is opgedeeld in 2 modules:

MODULE 1 (1 week): Oriëntatie 
> Tijdens de introductieweek maak je kennis met 
de Vietnamese cultuur en de lokale manier van 
leven. Bovendien ontdek je al heel wat van het 
fascinerende Ho-Chi-Minhstad. 

MODULE 2 (2 tot 11 weken): Medische stage
Je gaat aan de slag in een overheidsziekenhuis 
voor de minderbedeelde inwoners van de streek. 
Je assisteert de dokters en verplegers bij de 
dagelijkse opvolging van de patiënten en de 
raadplegingen. Je werkt nauw samen met je 
‘stagemeester’, een Vietnamese dokter die Engels 
spreekt en die je de hele tijd mag schaduwen. Zo 

neem je actief deel aan de diagnosticering en de 
behandeling van patiënten. Welke taken je mag 
uitvoeren, hangt af van je ervaring en kwalificaties.

Logement
Tijdens de volledige duur van je programma verblijf 
je op een campus, in gedeelde slaapzalen (een 
aantal kamers zijn voorbehouden voor de vrij willi-
gers). De badkamer is ook gedeeld. Tijdens de week 
heb je volpension en in het weekend halfpension. 
Je kan gemakkelijk te voet naar je ziekenhuis.

Deelnemingsvoorwaarden
•  een diploma hebben in het domein van de 

geneeskunde of medische wetenschappen, of 
al minstens een jaar studies volgen in dat domein

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen

•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 
stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen 

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer luchthaven/
verblijfplaats • oriëntatie • logement en maaltijden zoals be-
schreven • administratieve kosten van WEP en de correspondent 
ter plaatse • diverse taksen • plaatselijke bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • lokaal transport • persoonlijke 
uitgaven • optionele excursies • transfer naar de luchthaven aan 
het einde van je verblijf • paspoort- en visumkosten (indien van 
toepassing) • verplichte reisverzekering (optioneel verkrijgbaar) • 
annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

3 weken 1.034 € 8 weken 2.324 €
4 weken 1.292 € 10 weken 2.840 €
6 weken 1.808 € 12 weken 3.356 €

Het programma
Ghana is een toeristische bestemming die nog 
maar weinig mensen echt kennen. Het is een 
van de best bewaarde geheimen van Afrika! Na 
je aankomst woon je een oriëntatie bij in Agona 
Swedru, een stad van ongeveer 70.000 inwoners 
in het zuiden van het land. Zo maak je kennis 
met je nieuwe omgeving. Daarna begint je stage: 
je wordt in een ziekenhuis geplaatst en werkt 
samen met de Ghanese artsen. Het programma 
is toegankelijk voor jonge dokters of studenten 
geneeskunde of verpleegkunde. In welke mate je 
je over de patiënten mag ontfermen, hangt af 
van je studieniveau en kwalificaties. Je dagelijkse 
taken omvatten onder andere: check-up van de 
patiënten, opvolgen van de situatie, de dokters 
observeren tijdens de raadplegingen en helpen 
met de diagnose … 

Logement
Tijdens de oriëntatie logeer je in een guesthouse 
in Agona Swedru (niet-gemengde slaapzaal, 
volpension). De rest van je verblijf logeer je in 
een gastgezin op wandelafstand van je project 
(meestal eenpersoonskamer, gedeelde badkamer). 
Je geniet van halfpension tijdens de week en 
volpension in het weekend. 

Deelnemingsvoorwaarden
•  een diploma hebben in het domein van de 

geneeskunde of medische wetenschappen, of 
al minstens een jaar studies volgen in dat domein

•  in goede fysieke en mentale gezondheid verkeren
•  bereid zijn om met weinig comfort te leven en 

moeilijke sociale situaties aankunnen
•  er bewust van zijn dat veiligheid, politieke 

stabiliteit, hygiëne en gezondheidstoestanden 
sterk verschillen van wat we in ons land kennen 

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
1 maand voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben. 

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in het project • transfer luchthaven/
oriëntatie/verblijfplaats • oriëntatie • transfer naar de luchthaven 
aan het einde van je verblijf • logement en maaltijden zoals 
beschreven • administratieve kosten van WEP en de 
correspondent ter plaatse • diverse taksen • plaatselijke 
bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • lokaal transport • 
persoonlijke uitgaven • optionele excursies • paspoort- en 
visumkosten (indien van toepassing) • verplichte reisverzekering 
(optioneel verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel 
verkrijgbaar). 

3 weken 683 € 12 weken 1.255 €
4 weken 755 € 16 weken 1.505 €
6 weken 880 € 20 weken 1.755 €
8 weken 1.005 € 24 weken 2.005 €

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 3 tot 12 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU gevorderd intermediair niveau Engels 
hebben

LEEFTIJD min. 18 jaar

DUUR 3 tot 24 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU gevorderd intermediair niveau Engels hebben

VIETNAM

GHANAMEDISCHE STAGE 

MEDISCHE STAGE 

Agona Swedru

Ho-Chi-Minhstad

Werken/Stage lopen/Au Pair zijn in het Engels

Werken/Stage lopen/Au Pair zijn in het Engels

AGONA SWEDRU 

104 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN VOOR SOCIALE OF MEDISCHE STAGES:
BENIN, ECUADOR, PERU, SENEGAL ...
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Het programma
Bij je aankomst in Nieuw-Zeeland volg je een 
oriëntatie van 2 dagen in Auckland. Daarna ga 
je naar je gastgezin. In ruil voor kost en inwoon 
(eenpersoonskamer) en een beetje zakgeld 
(tussen $160 et $220 NZD per week) help je 
het gezin met de kinderen en het huishouden. 
Afhankelijk van de noden werk je 30 tot 45 uur 
per week. Grijp deze unieke kans om samen 
te leven met een Nieuw-Zeelandse familie!
Opmerking: Je vertrekt met een Working Holiday Visa (1 jaar 
geldig). Afhankelijk van de duur van je Au pair-programma kan 
je je verblijf ter plaatse nog verlengen en het land verder gaan 
verkennen. 

Logement
In ruil voor je hulp biedt het gezin je een 
eenpersoonskamer en volpension, plus zakgeld.

Deelnemingsvoorwaarden
• voor vertrek een Working Holiday Visa verkrijgen
•  op het moment van inschrijving een rijbewijs 

hebben
•  ervaring hebben met kinderen: babysitten, 

animatie of omkadering van kinderen via 
speelpleinwerking of jeugdbeweging

•  bereid zijn om 6 tot 12 maanden te blijven en 
het programma niet te verlaten in de maanden 
maart, april, mei of juni.

•  de inschrijvingsprocedure minstens 3 maanden 
voor de gewenste vertrekdatum volledig 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in een gezin • oriëntatiesessie in 
Auckland • transfer oriëntatie/gastgezin • logement en 
maaltijden zoals beschreven • logement en maaltijden tijdens 
de oriëntatie • zakgeld zoals beschreven • administratieve 
kosten van WEP en de correspondent ter plaatse • diverse 
taksen • plaatselijke bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • transfer luchthaven/
oriëntatie • transfer naar de luchthaven op het einde van 
je verblijf • persoonlijke uitgaven • optionele excursies • 
verplichte reisverzekering en annuleringsverzekering 
(optioneel verkrijgbaar).

Ongeacht de duur 564 €

Het programma
Als Au Pair in Australië zorg je voor de kinderen 
van een gezin en help je met lichte huishoudelijke 
taken. In ruil voor je logement, maaltijden en een 
beetje zakgeld (tussen 170 en $ 340 AUS) werk 
je 25 tot 40 uur per week en word je beschouwd 

als volwaardig lid van de familie. Elke week heb 
je 2 dagen verlof. Maak hiervan gebruik om wat 
van Australië te zien!
Opmerking: Je vertrekt met een Working Holiday Visa (geldig 
voor 1 jaar), waardoor je nog 6 maanden langer in Australië 
mag blijven. Als je je programma wil verlengen tot 1 jaar, kan 
de Australische dienst voor immigratie een uitzondering 
toekennen zodat je in hetzelfde gezin kan blijven of gratis een 
plaatsing van 6 maanden in een ander gezin goedkeuren (dit 
moet je ter plaatse aanvragen bij onze lokale partner). 

Logement
In ruil voor je hulp geeft het gezin je een eenper-
soonskamer en volpension. Je krijgt ook wat 
zakgeld.

Deelnemingsvoorwaarden
•  voor vertrek een Working Holiday Visa en ter 

plaatse een Working with Children Check 
verkrijgen (certificaat dat verplicht is voor au 
pairs in Australië)

•  op het moment van inschrijving een rijbewijs 
hebben

•  ervaring hebben met kinderen: babysitten, 
animatie of omkadering van kinderen via 
speelpleinwerking of jeugdbeweging 

•  de inschrijvingsprocedure minstens 3 maanden 
voor de gewenste vertrekdatum volledig 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in een gezin • logement en maaltijden 
zoals beschreven • ontvangst op de luchthaven of in het station 
(overeen te komen met het gastgezin) • zakgeld zoals beschreven 
• administratieve kosten van WEP en de correspondent ter 
plaatse • diverse taksen • plaatselijke bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • kosten voor de Working 
with Children Check • transfer naar de luchthaven aan het einde 
van je verblijf • optionele excursies • persoonlijke uitgaven • 
verplichte reisverzekering en annuleringsverzekering (optioneel 
verkrijgbaar).

Ongeacht de duur 290 €

LEEFTIJD 19 tot 30 jaar

DUUR 6 maanden

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / maand)

NIVEAU gevorderd intermediair niveau Engels 
hebben

LEEFTIJD 19 tot 30 jaar

DUUR 6 tot 12 maanden

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / maand, 2 tot 4 vertrekken 
per maand tussen juli en september)

NIVEAU intermediair niveau Engels hebben

AUSTRALIË

Nieuw-Zeeland

AU pair

AU pair

Werken/Stage lopen/Au Pair zijn in het Engels

Werken/Stage lopen/Au Pair zijn in het Engels
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Het programma
Ga je graag met kinderen om? Ben je op zoek naar 
een betaalbare manier om je Engels te oefenen 
in een nieuwe omgeving? Dan is dit programma, 
een perfecte combinatie van taallessen en hulp 
aan het gastgezin, zeker iets voor jou! Beleef een 

onvergetelijke tijd in Ierland. Dompel je onder in 
het leven van een Iers gezin door een handje toe 
te steken in het huishouden en te helpen met de 
kinderen.

In ruil daarvoor krijg je kost en inwoon en volg je 
taallessen Engels aan een gespecialiseerde school 
in Dublin (20 uur per week). Je leeft op het ritme 
van de kinderen van het gezin. Je gaat ze ’s morgens 
wekken, aankleden, maakt het ontbijt klaar en 
ruimt hun kamer op. Daarnaast voer je ook huis-
houdelijke taken uit, onder meer de was. Je werkt 
ongeveer 20 uur per week + 2 avonden babysitten 
per maand. De uren kunnen uiteraard variëren in 
functie van de noden van het gastgezin.

Logement
In ruil voor je hulp biedt het gezin je het verblijf 
(in een eenpersoonskamer) met maaltijden aan.

Deelnemingsvoorwaarden
•  ervaring hebben met kinderen: kinderoppas, 

speelpleinwerking, omkadering van kinderen in 
een jeugdbeweging, kinderanimatie ...

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
3 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in een gezin • transfer luchthaven/
verblijfplaats • logement en maaltijden zoals beschreven • 
plaatselijk vervoer • taallessen zoals beschreven • administratieve 
kosten  van WEP en de correspondent ter plaatse • diverse 
taksen • plaatselijke bijstand.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • 
optionele excursies • transfer verblijfplaats/luchthaven • 
verplichte reisverzekering en annuleringsverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • eventueel supplement hoogseizoen (je kan dit 
berekenen in onze online offertemodule).

8 weken 1.948 € 20 weken 3.924 €
12 weken 2.799 € 24 weken 4.509 €
16 weken 3.336 €

Het programma
Bij je aankomst in Wellington neem je deel aan 
een oriëntatieweek: ideaal om je nieuwe omgeving 
te leren kennen. Tijdens de volledige duur van 
je verblijf verdeel je je tijd tussen de lessen Engels 
en hulp aan je Nieuw-Zeelands gastgezin. Elke 
week hou je je ongeveer 20 uur bezig met de 
kinderen en lichte huishoudelijke taken: de kinderen 
van school halen, babysitten, samen spelen, helpen 
met huiswerk, eten maken, stofzuigen, wassen ... 
In ruil krijg je een dak boven je hoofd, te eten en 
een vergoeding van 70 NZ$ per week. 

Logement
Je logeert in een gastgezin. In ruil voor volpension 
help je het gezin in het huishouden. Vaak (maar niet 
altijd) voer je taken uit in verband met de kinderen.

Deelnemingsvoorwaarden
•  ervaring hebben met kinderoppas: babysitten, 

speelpleinwerking, omkadering van kinderen 
in een jeugdbeweging, sportkampen, vrijetijds-
besteding ...

•  de volledige inschrijvingsprocedure minstens 
3 maanden voor de gewenste vertrekdatum 
vervolledigd hebben.

Tarieven
INBEGREPEN: plaatsing in een gezin • taallessen zoals gekozen 
• vergoeding zoals beschreven • diverse taksen • plaatselijke 
bijstand • administratieve kosten van WEP en de plaatselijke 
correspondent • transfer luchthaven/verblijfplaats • vervoer 
verblijfplaats/talenschool/verblijfplaats • oriëntatiesessie. 

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T • persoonlijke uitgaven • 
optionele excursies • transfer verblijfplaats/luchthaven • 
plaatselijk vervoer • verplichte reisverzekering (optioneel 
verkrijgbaar) • annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar) • 
paspoort- en visumkosten (indien van toepassing) • supplement 
hoogseizoen (je kan dit berekenen in onze online offertemodule).

Programma met 12 weken taallessen
13 weken 2.410 €
25 weken 2.492 €

Programma met 24 weken taallessen
25 weken 4.382 €

LEEFTIJD 18 tot 25 jaar

DUUR 13 tot 25 weken

PERIODE heel het jaar door (6 vertrekken / jaar)

NIVEAU gevorderd intermediair niveau Engels hebben 

LEEFTIJD 18 tot 26 jaar (min. 20 jaar van mei tot 
augustus)

DUUR 8 tot 24 weken

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU intermediair niveau Engels hebben

Nieuw-Zeeland

Ierland

Dublin

HELP & STUDY

HELP & STUDY

Werken/Stage lopen/Au Pair zijn in het Engels

Werken/Stage lopen/Au Pair zijn in het Engels

Wellington

106 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE

ANDERE BESTEMMINGEN VOOR AU PAIR:
ITALIË, FRANKRIJK, SPANJE, VERENIGDE STATEN, VERENIGD KONINKRIJK ...
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Dankzij het programma Jobs & Travel en de 
verschillende formules van WEP kan je 12 maanden 
lang op ontdekking gaan in Nieuw-Zeeland of 
Australië. Je reist op eigen tempo en werkt een 
deel van de tijd om je verblijf en belevenissen te 
financieren.

Jobs & Travel is mogelijk met het “werk-vakantie-
visum” (Working Holiday Visa), de goedkoopste 
en eenvoudigste manier om de andere kant van 
de wereld te ontdekken. Je bent onafhankelijk en 
op jezelf aangewezen, je stopt op de plekken die 
jij wilt zien. Daar werk je enkele dagen of weken, 
bezoek je de plaatselijke bezienswaardigheden, 
en vervolgens trek je weer verder. Samen of met 
vrienden, naar het einde van de wereld ...

JOBS & TRAVEL
p.108 Australië - Sydney, Melbourne & 

Brisbane

p.112 Nieuw-Zeeland - Auckland

  Auckland

NNNNNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUUWWWWWWWWWW------ZZZZZZZZZZEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAANNNNNNNNNDDDDDDDDDDDD

 Vancouver

AAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSTTTTTTTTTRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLIIIIIIËËËËËËCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAA

ALLE INFORMATIE
Kies “Werken/stage lopen/au pair zijn” in 
de zoekbalk en dan de formule Jobs & Travel 
en ontdek:
• alle bestemmingen
• al onze packs “Jobs & Travel”
• praktische info
•  beoordelingen en getuigenissen van onze 

deelnemers.

ONZE SELECTIE IN DE BROCHURE:

ALLE BESTEMMINGEN 
IN EEN OOGOPSLAG:

 in de brochure   op www.wep.be

Bekijk de 
video voor 
meer info

Brisbane  

Sydney  Melbourne  

JOBS & TRAVEL
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Het programma
Met een Working Holiday Visa kan je tot 12 maanden lang in Australië reizen en 
werken (WEP bezorgt je alle informatie die je nodig hebt voor je visumaanvraag). 
Australië is de populairste bestemming voor de programma’s Jobs & Travel, 
dus de concurrentie tussen reizigers is er iets groter. Maar wie open, flexibel en 
mobiel is, vindt er een baan in een fluitje van een cent.

In Australië bieden we 3 verschillende packs aan: 
• pack “Oz Good Day” (Sydney) 
• pack “Oz Surf, Camp and Play” (Sydney) 
•  pack “Oz No Worries” (Sydney, Melbourne of Brisbane)

Opmerking: Wil je langer dan een jaar blijven, dan is dat mogelijk. De Australische overheid reikt 
een bijkomend visum van 12 maanden uit aan elke deelnemer die minstens 3 maanden gewerkt 
heeft (tijdens een 1e verblijf) in een landbouwbedrijf of fruitboerderij op het platteland.

Logement
Voor alle packs is het logement voorzien in een jeugdherberg in het centrum, 
in een gedeelde kamer met ontbijt. Indien je voor de optie met lessen Engels 
kiest, verblijf je in een gastgezin (eenpersoonskamer) met halfpension (ontbijt 
en avondmaal) voor 2, 4, 6, 8 of 12 weken (afhankelijk van de duur van je 
lessen). De resterende tijd sta je zelf in voor je logement. Aarzel niet om onze 
lokale partner te contacteren voor meer informatie en tips. Veel deelnemers 
kiezen ervoor om een appartement te delen met andere working holiday 
makers die ze de eerste dagen ontmoeten.

Deelnemingsvoorwaarden
•  zelfstandig zijn en je plan kunnen trekken
•  de nationaliteit hebben van een van de volgende landen: België, Frankrijk, 

Italië, Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland, Malta, Nederland, Noorwegen, 
Zweden, Denemarken, Cyprus, Estland of Finland 

•  kunnen aantonen, als de immigratiedienst het vraagt, dat je over voldoende 
geld beschikt om de eerste maanden van je verblijf door te komen (ongeveer 
$ 5.000 AUS), dat je over een H/T-vliegtuigticket beschikt en een medische 
dekking hebt (bv. een reisverzekering)

•  de inschrijvingsformaliteiten (visum, voorschot ...) minstens 1 maand voor 
de gewenste vertrekdatum in orde hebben gebracht.

Opmerking: wij raden je aan om je goed op voorhand in te schrijven en zo te genieten van de 
beste voorwaarden voor je vliegtuigtickets!

LEEFTIJD 18 tot 30 jaar

DUUR 1 tot 12 maanden

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week, behalve 
tussen Kerstmis en Nieuwjaar)

NIVEAU geen minimum taalniveau vereist

AUSTRALIË

Werken/Stage lopen/Au Pair zijn in het Engels

Jobs & Travel

WAT MOET JE WETEN OVER DE JOBS?
•  De meeste werkgevers willen gecontacteerd 

worden door de kandidaten, zo kunnen ze 
zelf nagaan of je een goede motivatie hebt. 

•  Dankzij onze partners ter plaatse heb je 
toegang tot online databanken met een 
uitgebreid aanbod aan vacatures en wordt 
je via e-mail op de hoogte gehouden van 
nieuwe jobaan biedingen. 

•  Onze partner ter plaatse is er om je te 
helpen en je raad te geven in verband met 
je zoektocht naar een job of logement. Aarzel 
niet om contact op te nemen.

•  De beschikbaarheid van de jobs hangt sterk 
af van het seizoen (vooral in de landbouw- 
en de toeristische sector).

•  Deelnemers met een beperkte kennis van 
het Engels maken meer kans op “handen-
arbeid” (fruit picking, onderhoud ...).

•  De aangeboden jobs zijn meestal casual 
aangezien ze weinig kwalificaties vereisen. 
Ze kunnen een aantal dagen tot een aantal 
maanden duren, en voltijds of deeltijds zijn.

•  In Australië is de arbeidswetgeving 
soepeler dan bij ons. Een werkgever kan 
een werknemer snel aanwerven maar ook 
snel (en zonder vergoeding) ontslaan.

•  Met de nodige flexibiliteit en zin voor 
initiatief zal je snel werk vinden!

WEP ZORGT KOSTELOOS VOOR DE 
FORMALITEITEN VAN JE VISUMAANVRAAG! 

Dit aanbod geldt voor deelnemers die een Jobs & Travel-programma, 
inclusief vliegtuigticket, reserveren voor Australië en waarvan we het 
volledige dossier (dossier + betaling van het saldo) minstens 3 maanden 
voor de gewenste vertrekdatum hebben ontvangen. De visumkosten, 
te betalen aan de dienst voor immigratie, zijn niet inbegrepen.

GOED OM WETEN
Stapel de ervaringen op en voeg een van 
volgende opties toe aan je pack Jobs & 
Travel: Taallessen, Au Pair/Help & Study, 
Boerderijprogramma, Bescherming van 
dieren  of Natuur project. Meer informatie 
vind je op www.wep.be > “Werken/Stage 
lopen/Au pair zijn” > “Jobs & Travel”.

Sydney

Brisbane

Melbourne

108 VRAGEN ?
02 534 53 36 - CONTACT@WEP.BE
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Inbegrepen in deze formule:

OZ 
GOOD 
DAY

OZ SURF, 
CAMP 
& PLAY

OZ NO 
WORRIES

•  voucher voor de transfer bij aankomst, van de luchthaven naar de jeugdherberg ✔ ✔ ✔

• 2  overnachtingen in een jeugdherberg (gedeelde kamer met ontbijt) ✔ ✔

•  5 overnachtingen (gedeelde kamer met ontbijt) in Sydney ✔

•  2 overnachtingen in een beach camp (bungalow of gedeelde tent met ontbijt 
en sommige maaltijden) ✔

•  transfer van de jeugdherberg naar het beach camp en terug ✔

•  activiteitenprogramma van 7 dagen (stadswandeling, harbour cruise, beach camp, 
sandboarding, wandeling door de bush, dolfijnencruise, strand, party bus, dagje 
surfen met les ...) 

✔

•  ticket Sydney Harbour Cruise: bezoek alle bezienswaardigheden van Sydney 
met deze pass; geldig voor 1 dag en je kan af- en opstappen waar je wil (Darling 
Harbour, Watsons Bay, Taronga Zoo, Sydney Opera House en de wijk The Rocks)

✔ ✔

•  informatiesessie en informatiepakket met een maximum aan tips (werken en 
wonen in Australië, reisadvies, aankoop van een tweedehands auto, 
kortingskaarten, veiligheidstips, terugbetaling van taksen ...)

✔ ✔ ✔

•  toegang tot allerlei bronnen en inlichtingen voor het vinden van een job, onderdak 
op korte of lange termijn, het boeken van vervoer, activiteiten, reizen ... ✔ ✔ ✔

•  mogelijkheid tot gratis opleiding met certificaat om in de horeca te kunnen werken 
(geldig in staten QLD, NT, WA, SA) ✔

•  hulp bij het openen van een Australische bankrekening voor je vertrek ✔ ✔ ✔

•  hulp bij het aanvragen van je btw-nummer (verplicht om te mogen werken) ✔ ✔ ✔

•  abonnement van 12 maanden op een online databank met talrijke jobaanbiedingen 
(online solliciteren en de mogelijkheid om je cv te plaatsen) ✔ ✔ ✔

•  advies bij het opstellen van je cv ✔ ✔ ✔

•  telefoonnummer voor bijstand tijdens de kantooruren ✔ ✔ ✔

•  noodnummer voor noodgevallen (24u/24) ✔ ✔ ✔

•  gratis WiFi (onbeperkt) en gebruik van een computer (1 uur/dag) in het kantoor 
van de partner tijdens de kantooruren ✔ ✔ ✔

•  postbeheer: Ontvangst, scannen en elektronisch bewaren in je persoonlijke inbox 
online, die je op elk moment kan raadplegen. Gratis bewaren en doorsturen - 
tegen betaling - naar een adres in Australië naar keuze) gedurende je verblijf 

✔ ✔ ✔

•  een complete gids om alles te weten te komen over seizoenswerk ✔ ✔

•  Australische simkaart ✔ ✔ ✔

•  kortingskaart voor reizen in Australië ✔ ✔ ✔

•  gratis raadpleging voor de terugbetaling van de belastingen ✔ ✔

•  visumformaliteiten worden gratis geregeld (zie voorwaarden hiernaast) ✔ ✔ ✔

•  formaliteiten en opvolging van je reservatie door onze lokale partner ✔ ✔ ✔

•  telefonische bijstand van je WEP-kantoor ✔ ✔ ✔

•  administratieve kosten van WEP en de correspondent ter plaatse ✔ ✔ ✔

•  diverse taksen ✔ ✔ ✔

•  mogelijkheid om lessen Engels te volgen met verblijf in een gastgezin (halfpension) 
voor 2, 4, 6, 8 of 12 weken ✔ ✔ ✔

•  mogelijkheid om je vlucht H/T op te nemen in het pack (voordelige tarieven) ✔ ✔ ✔

DE PACKS “OZ GOOD DAY” EN “OZ SURF, CAMP & PLAY” (beschikbaar in Sydney) 

EN “OZ NO WORRIES” (beschikbaar in Sydney, Melbourne en Brisbane)
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De tarieven van de packs “Oz No Worries” 
vind je terug op www.wep.be

PLANNING “OZ SURF, 
CAMP & PLAY”
(voorbeeld, onder voorbehoud van wijzigingen)

Dag 7: zondag
Lazy Sunday @ the beach! Ontdek waarom 
Australië echt het land van zon en zee is 
tijdens deze strandtocht per bus ($7 AUS), 
waarbij je halt houdt aan 6 populaire en 
iconische stranden (zoals Coogee en Bondi).

Dag 1: maandag
•  Aankomst in Sydney en transfer (voucher) 

naar jeugdherberg Wake Up.
•  Informatiesessie: alle info over je bank-

kaart, het verkrijgen van je btw-nummer 
en de activering van je Australische 
simkaart.

•  Stadswandeling: Circular Quay, Sydney 
Harbour Bridge, The Opera House ...

• Welkomstdiner.

Dag 3: woensdag
Je vertrekt voor 3 dagen en 2 nachten 
naar een beach camp waar je samen met 
andere Jobs & Travellers de kans krijgt om 
midden in de natuur te genieten en te 
relaxen ... onvergetelijk! Op amper 5 minuut-
jes stappen van het strand, midden in 
het regenwoud en met kangoeroes als 
huisdieren. Het avondmaal is inbegrepen.

Dag 4: donderdag
Time for action! Ontdek de machtige duinen 
tijdens een 4X4-tocht en surf daarna zelf 
van de duinen ... sandboarding! Na de lunch 
(inbegrepen) is er een wandeling met gids 
doorheen een natuurpark met koala’s. 
Terug in het beach camp krijg je surfles 
en maak je kennis met de legendarische 
golven. De dag sluit je af met een leuke 
barbie of BBQ en een gezellig kampvuur ... 
sweet dreams!

Dag 5: vrijdag
Het wordt hoe langer hoe beter! Vandaag 
staat er een heuse dolfijnencruise op het 
programma. Stap mee aan boord en ga op 
zoek naar deze speelse wateracrobaten. 
Met wat geluk kan je zelfs walvissen en 
zeeschildpadden spotten!

Dag 6: zaterdag
•  Wat welverdiende rust vandaag. Ga eens 

langs bij onze partner om de rest van je 
avontuur te organiseren en om al je vragen 
te stellen.

•  Voor de nachtraven staat er een avondje 
uit in de stad op het programma. 
Sydney by night ... aan boord van een 
echte party bus voor een kroegentocht 
in Aussie style. 

Dag 2: dinsdag
•  Informatiesessie (vervolg): get ready for 

your job! Tips om je kansen op een job te 
vergroten, je cv op punt te stellen, de 
beste formules voor logement en reisjes, 
info over de huur of aankoop van een 
auto of campervan. Je kan zelfs een gratis 
training met certificaat volgen om barman 
te worden ...

•  Inschrijving op de online job service. 
• Lunch (inbegrepen)
•  Tijd voor ontspanning: een mooie boot-

tocht  in de namiddag. 
•  Sydney Harbour Cruise: ontdek de fan-

tastische haven van Sydney en beroemde 
trekpleisters zoals Darling Harbour, 
Watsons Bay, Taronga Zoo, Sydney Opera 
House en de wijk The Rocks.

Tarieven
INBEGREPEN: alles wat beschreven staat in de packs (zie 
de beschrijvingen p.109).

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T (behalve indien optie met 
vliegtuigticket) • vervoer ter plaatse (behalve bij aankomst,  je 
krijgt een voucher voor de transfer van de luchthaven naar de 
jeugdherberg) • logement en maaltijden die niet zijn inbegrepen 
in het gekozen pack en/of de optie taallessen • persoonlijke 
uitgaven • paspoort- en visumkosten (indien nodig) • verplichte 
reisverzekering en optionele annuleringsverzekering (optioneel 
verkrijgbaar).

“OZ GOOD DAY” Zonder 
vliegtuigticket

Met vliegtuigticket 
H/T (**) (“vanaf”/

taksen inbegrepen)

Sydney 2 nachten (***) 428 € 1.573 €

Sydney 2 nachten + 2 
weken lessen Engels (*)

1.544 € 2.689 €

Sydney 2 nachten + 4 
weken lessen Engels (*)

2.403 € 3.548 €

Sydney 2 nachten + 6 
weken lessen Engels (*)

3.261 € 4.406 €

Sydney 2 nachten + 8 
weken lessen Engels (*)

4.119 € 5.264 €

Sydney 2 nachten + 12 
weken lessen Engels (*)

5.836 € 6.981 €

“OZ SURF, CAMP & PLAY” Zonder 
vliegtuigticket

Met vliegtuigticket 
H/T (**) (“vanaf”/

taksen inbegrepen)
Sydney 7 nachten 806 € 1.951 €

Sydney 7 nachten + 2 
weken lessen Engels (*)

1.922 € 3.067 €

Sydney 7 nachten + 4 
weken lessen Engels (*)

2.781 € 3.926 €

Sydney 7 nachten + 6 
weken lessen Engels (*)

3.639 € 4.784 €

Sydney 7 nachten + 8 
weken lessen Engels (*)

4.497 € 5.642 €

Sydney 7 nachten + 12 
weken lessen Engels (*) 

6.214 € 7.359 €

(*) Talenschool in het centrum van Sydney (23 lessen per week) 
met verblijf in een gastgezin (eenpersoonskamer, 2 maaltijden 
per dag).

(**) Prijzen “vanaf” voor laagseizoen, op basis van de taksen op 
01/01/2017 in functie van de beschikbaarheid, vertrek vanuit 
Brussel. Veiligheids- of brandstoftaksen niet inbegrepen. Ticket 
niet terugbetaalbaar na uitgifte, 12 maanden geldig vanaf de 
vertrekdatum. De terugkeerdatum kan 1 keer gewijzigd worden: 
te vragen 1 maand voor de oorspronkelijk geplande terugkeer-
datum die op het vliegticket vermeld staat.

(***) De tarieven voor 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9 overnachtingen in de 
jeugdherberg vind je terug op onze website www.wep.be.

JOBS & TRAVEL AUSTRALIE
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Maak de road trip van je leven!

WESTERN
AUSTRALIA

NORTHERN
TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH
AUSTRALIA

NEW SOUTH
WALES

VICTORIA

Brisbane

Melbourne

Sydney

Byron Bay / 
Snapper Rocks

Margaret River

Bell’s Beach

Shipstern
Bluff

Noosa Heads

TASMANIA

freycinet National park

uluru

great ocean road

Great Barrier ReefKakadu National park

Litchfield national park

the whitsundays

kings canyon

broome

blue mountains

fraser island

karijini national park

the pinnacles desert
barossa valley

ningaloo reef

Niet te missen 
surfspots

Mogelijke stad van 
aankomst bij onze 
Jobs & Travel-packs

Sydney

111

WE1602_BENL04a Brochure JSECL 67-126.indd   111 26/12/16   21:09



Het programma
Met een Working Holiday Visa kan je tot 12 maanden 
lang in Nieuw-Zeeland werken en reizen (WEP 
geeft je alle informatie die nodig is voor je visum-
aanvraag). Het is redelijk eenvoudig om er jobs te 
vinden, vooral in de toeristische sector, de landbouw 
en de horeca. Voor Nieuw-Zeeland bieden wij 
het pack “Kiwi G’Day”.

Logement
Zoals vermeld bij de beschrijving van het pakket, 
logeer je aan het begin van het programma in 
een jeugdherberg. Je kan zelf kiezen of je er 2, 
3, 4, 5, 6 of 7 nachten blijft. Indien je kiest voor 
taallessen Engels verblijf je die weken bij een 
gastgezin met 2 maaltijden per dag. Dat is 
bovendien de voordeligste optie. Voor het vervolg 
van je avontuur regel je je logement zelf, zoals jij 
dat wenst (gedeeld appartement, jeugdherberg, 
residentie ...). Aarzel niet om onze correspondent 
ter plaatse te contacteren voor meer informatie 
en tips. Veel deelnemers kiezen ervoor om een 
appartement te delen met andere working holiday 
makers die ze de eerste dagen ontmoeten.
Opmerking: het is afgeraden om te vertrekken tussen Kerstmis 
en Nieuwjaar aangezien er heel weinig logement beschikbaar 
is tijdens deze periode.

Deelnemingsvoorwaarden:
•  zelfstandig zijn en je plan kunnen trekken
•  de nationaliteit van één van de volgende landen 

hebben: België, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, 
Ierland, Duitsland, Malta, Nederland, Zweden, 
Noorwegen, Denemarken, Finland, Oostenrijk, 
Kroatië, Tsjechië, Estland, Letland, Hongarije, 
Polen, Slovakije, Slovenië, Spanje

•  kunnen aantonen, als de immigratiedienst het 
vraagt, dat je over voldoende geld beschikt om 
de eerste maanden van je verblijf door te 
komen (ongeveer $4.200 NZ), dat je over een 
H/T-vliegtuigticket beschikt en een medische 
dekking hebt (bv. een reisverzekering) 

•  de inschrijvingsformaliteiten (visum, voorschot ...) 
minstens 1 maand voor de gewenste vertrek-
datum in orde hebben gebracht.

Opmerking: wij raden je aan om je goed op voorhand in te 
schrijven en zo te genieten van de beste voorwaarden voor je 
vliegtuigtickets.

Tarieven
INBEGREPEN: alles wat beschreven staat in het pack “Kiwi 
G’Day”.

NIET INBEGREPEN: transport H/T (behalve indien optie met 
vliegtuigticket) • vervoer ter plaatse (behalve bij aankomst, je 
krijgt een voucher voor de transfer van de luchthaven naar de 
jeugdherberg) • logement en maaltijden die niet zijn inbegrepen in 
het pack en/of de optie taallessen Engels • persoonlijke uitgaven 
• paspoort- en visumkosten (indien nodig) • verplichte reisverzeke-
ring en optionele annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar).

“KIWI G’DAY” Zonder 
vliegtuigticket

Met vliegtuigticket
H/T (***) (“vanaf” /

 taksen inbegrepen)

Auckland 2 nachten (*) 512 € 1.841 €

Auckland 2 nachten + 2 
weken lessen Engels (**)

1.687 € 3.016 €

Auckland 2 nachten + 4 
weken lessen Engels (**)

2.585 € 3.914 €

Auckland 2 nachten + 6 
weken lessen Engels (**)

3.483 € 4.812 €

Auckland 2 nachten + 8 
weken lessen Engels (**)

4.380 € 5.709 €

Auckland 2 nachten + 12 
weken lessen Engels (**)

6.176 € 7.505 €

(*) De tarieven voor 3, 4, 5, 6 of 7 overnachtingen in een 
jeugdherberg vind je terug op onze website.

(**) Talenschool in het centrum van Auckland (25 lessen per week) 
met logement in een gastgezin (eenpersoonskamer, 2 maaltijden 
per dag).

(***) Prijzen “vanaf” voor het laagseizoen, op basis van de taksen 
op 01/01/2017, in functie van de beschikbaarheid, vertrek vanuit 
Brussel. Veiligheids- of brandstoftaksen niet inbegrepen. Ticket 
niet terugbetaalbaar na uitgifte, 12 maanden geldig vanaf de 
vertrekdatum. De terugkeerdatum kan 1 keer gewijzigd worden: 
te vragen 1 maand voor de oorspronkelijk geplande terugkeer-
datum die op het vliegticket vermeld staat.

LEEFTIJD 18 tot 30 jaar

DUUR 1 tot 12 maanden

PERIODE heel het jaar door (1 vertrek / week)

NIVEAU geen minimum taalkennis vereist

Nieuw-Zeeland

Werken/Stage lopen/Au Pair zijn in het Engels

Jobs & Travel

Inbegrepen in deze formule:
•  voucher voor de transfer bij aankomst, van de 

luchthaven van Auckland naar de jeugdherberg
•  2, 3, 4, 5, 6 of 7 overnachtingen in een 

jeugdherberg (gedeelde kamer met ontbijt)
•  informatiesessie (2-3 uur) om je zoveel mogelijk 

informatie en tips te geven (werken en wonen 
in Nieuw-Zeeland, reisadvies, hoe je te 
verplaatsen ...)

•  handleiding “Work New Zealand”
•  hulp bij het openen van een bankrekening
•  hulp bij het bekomen van een btw-nummer 

(verplicht om te mogen werken)
•  gratis Internet in het kantoor van onze 

plaatselijke correspondent in Auckland tijdens 
de kantooruren

•  contactpersonen in het kantoor die al je vragen 
over je verblijf beantwoorden

•  toegang tot tal van informatiebronnen om een 
job te vinden, onderdak op korte of lange 
termijn, voor het boeken van reizen en activiteiten 
of excursies ...

•  noodnummer ter beschikking voor noodgevallen 
(24u/24)

•  toegang tot het bagagedepot van ons kantoor 
in Auckland (interessante tarieven)

•  postbeheer (belangrijk voor officiële documenten!): 
ontvangst en doorsturen naar een adres naar 
keuze in Nieuw-Zeeland gedurende je verblijf

•  herlaadbare telefoonkaart
•  formaliteiten en opvolging van je reservatie bij 

onze lokale partner
•  telefonische bijstand van je WEP-kantoor
•  administratieve kosten van WEP en de lokale 

partner
•  diverse taksen
•  mogelijkheid om lessen Engels te volgen met 

verblijf in een gastgezin (halfpension) voor 2, 4, 
6, 8 of 12 weken

•  mogelijkheid om je vlucht H/T op te nemen in 
het pack (voordelige tarieven).

HET PACK “KIWI G’DAY” (beschikbaar in Auckland)

GOED OM WETEN
Stapel de ervaringen op en voeg een van 
volgende opties toe aan je pack Jobs & 
Travel: Taallessen, Au Pair/Help & Study, 
Boerderijprogramma, Bescherming van 
dieren of Natuur project. Meer informatie 
vind je op www.wep.be > “Werken/Stage 
lopen/Au pair zijn” > “Jobs & Travel”

Auckland
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Maak de road trip van je leven!

NORTH
ISLAND

SOUTH
ISLAND

bay of islands

waiheke island
te whanganui a hei cathedral

Waitomo Caves

Tongariro National park

abel tasman National park

huka falls

lake rotoiti
Nelson national park

lake wanaka

Moeraki Boulders

routeburn track

milford sound

franz josef glacier

Auckland

Wellington

Christchurch

Stad van aankomst bij 
ons Jobs & Travel-packAuckland
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JOBS & TRAVEL

JE PROJECT 
STAP VOOR STAP

Wanneer inschrijven?
Hoe sneller, hoe beter! Zo geniet je van de beste tarieven voor je vlucht en 

is je plaats voor het programma op de data van jouw keuze gegarandeerd. Daarnaast geeft je 
dat genoeg tijd om alle administratieve formaliteiten (paspoort of visum aanvragen) 

rustig in orde te brengen. 

2

2. Na de inschrijving, 4 belangrijke stappen  
Nadat wij je inschrijving en je betaling van het voorschot 
van 95 € hebben ontvangen, sturen wij je een mail met 
verdere instructies:
• Je paspoort aanvragen
• Je visum aanvragen
• Je online dossier vervolledigen 
• De tweede betaling doen 

Volg alle opgegeven instructies zodat wij je dossier 
vlot kunnen verwerken.
Opmerking: Als je kiest voor een Jobs & Travel-programma in Australië 
kan WEP de visumaanvraag voor jou doen. Details en voorwaarden 
vind je op p.108.

1
1. Hoe inschrijven?
Online op www.wep.be 

4

4.  De organisatie van je programma 
ter plaatse

Bij de bevestiging (en betaling van het supplement 
indien van toepassing) van je ticket reserveren wij je 
verblijf. Zodra onze partner in het buitenland de data 
bevestigt, sturen wij je in de week die volgt een mail met 
alle informatie over je verblijf: logement, transfer bij 
aankomst, instructies voor de oriëntatie ter plaatse … 
samen met tal van nuttige tips en advies om je avontuur 
te doen slagen.

Wij regelen ook je reis- en/of annuleringsverzekering 
als je die bij WEP hebt genomen.

3

3. Het vluchtvoorstel 
Als je een vlucht via WEP hebt aangevraagd, sturen 
wij je een vluchtvoorstel.

Opgelet: Het is niet mogelijk om een vlucht te boeken 
meer dan 11 maanden voor je vertrek. Voor de terug-
vlucht zijn wij dus meestal genoodzaakt een datum 
vroeger dan de gewenste terugkeerdatum te selecteren, 
maar je kan dat ticket altijd wijzigen (op aanvraag).

Kleine tip: Als je zelf je vlucht regelt, vraag dan aan je 
contactpersoon bij WEP wat de mogelijke aankomstdata 
zijn voor je programma en zorg voor een flexibel 
vliegticket. Zo kan je de datum nog laten aanpassen 
(bijvoorbeeld als je langer wil blijven!).

6

6. Een vraag? Een probleem?
Zowel voor je vertrek als tijdens je verblijf is WEP 
beschikbaar voor jou en je ouders. WEP heeft 
daarnaast ook een noodnummer dat 24/24u 
bereikbaar is.

5
5. Betaling van het saldo 
45 dagen voor je vertrek vragen wij om het 
resterend saldo van je programma te betalen.

Betalingsmodaliteiten
•  Bij je inschrijving: 95 € voor de dossierkosten
•  Bij uitreiking van je Working Holiday visa: voorschot 

van 50%
•  Saldo: 1 overschrijving van 50% (45 dagen voor 

het vertrek)
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WERELDREIZEN EN 
GECOMBINEERDE PROGRAMMA’S

ALLE INFORMATIE
Kies “Een wereldreis maken” in de zoekbalk en 
ontdek:
• alle World Tour-formules
• praktische informatie
•  beoordelingen en getuigenissen van onze 

deelnemers.

WERELDREIZEN
p.116 De World Tours van WEP

p.119 Je wereldreis op maat

p.120 Gecombineerde programma’s

ONZE SELECTIE IN DE BROCHURE:

Bekijk de 
video voor 
meer info

“Ik word echt overdonderd door 
deze prachtige reis en ik probeer 
er dus ten volle van te genieten! 
De land schappen zijn fantastisch, 
de verschillende culturen zijn 
intrigerend en zoveel nieuwe 
mensen leren kennen uit de hele 
wereld is werkelijk ongelooflijk!”

Olga (World Tour: Seven Heaven)

115

WE1602_BENL04a Brochure JSECL 67-126.indd   115 26/12/16   21:09



A t l a n t i c

P a c i f i c

O c e a n

I n d i a n

O c e a n

O c e a n

A r c t i c

O c e a n

1000 Km0

1000 Miles0

Combineer een waaier aan ervaringen wereldwijd!
Droom je ervan om de wereld rond te reizen, verschillende talen te spreken en 
onvergetelijke ervaringen te beleven?

Met de World Tours van WEP, you’ll get it all!

Of je nu op zoek bent naar een korte of lange reis, tijdens de zomervakantie of langs 
de 6 continenten, ontdek hier de WEP-wereldreis van je dromen!

Onze populairste formules

 INCAMAYA

 SEVEN HEAVEN

 MINIMAX EXPRESS

 The BEAST

World Tour

DE WORLD TOURS VAN WEP
Ontdek enkele reisroutes die ons team van experten heeft uitgestippeld

GROOT-
BRITTANNIË

VERENIGDE STATEN

INDONESIË 

THAILAND 

AUSTRALIË 

GUATEMALA

COSTA RICA

ECUADOR 

PERU 

ZUID-
AFRIKA 

START

Een wereldreis maken

SRI LANKA
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INCAMAYA ± 3½ maanden

Reis naar de oude beschavingen in Zuid-Amerika!

MINIMAX ± 3-12 maanden

Een reis rond de wereld aan een miniprijs!

SEVEN HEAVEN ± 8½ maanden

7 landen, 7 ervaringen!

The BEAST ± 9-12 maanden

5 continenten, 6 landen, 7 ervaringen!

• 3 weken Guatemala (Antigua): taallessen Spaans

•  3 weken Costa Rica (San José): 1 week taallessen Spaans / 
2 weken natuurproject

•  4 weken Ecuador (Quito): sociaal project

•  4 weken Peru (Cuzco): sociaal project

Leeftijd: min. 18 jaar / Duur: 14 weken
Prijs*:  vanaf 3.798 € (zonder vliegticket) / 

vanaf 6.946 € (met vliegticket)

Mogelijkheid om enkele weken vrij reizen toe te voegen in Argentinië met aankomst in 
Buenos Aires (supplement vliegticket: vanaf 400 €).

EXPRESS - ± 3 maanden

•  4 weken Verenigde Staten (San Francisco): taallessen Engels

•  4 weken Australië (verschillende regio’s): natuurproject 

•  4 weken Thailand (Singburi): sociaal project

Leeftijd: min. 18 jaar / Duur: 12 weken
Prijs*:  vanaf 5.031 € (zonder vliegticket) / 

vanaf 7.116 € (met vliegticket)

RELAX - ± 6-12 maanden

•  8 weken Canada (Vancouver): taallessen Engels

•  16 tot 38 weken Australië (Sydney): Jobs & Travel

•  4 weken Indonesië (Bali): bescherming van het onderwatermilieu 
(zeeschildpadden)

Leeftijd: min. 18 jaar / Duur: 28 tot 50 weken
Prijs*:  vanaf 5.047 € (zonder vliegticket) / 

vanaf 7.612 € (met vliegticket)

Mogelijkheid om enkele weken vrij reizen toe te voegen in Nieuw-Zeeland of op de 
paradijselijke eilanden Fiji of Tahiti (supplement vliegticket: vanaf 250 €).

•  4 weken Groot-Brittannië (Londen): taallessen Engels

•  4 weken Sri Lanka (Kandy): sociaal project

•  4 weken Indonesië (Bali): bescherming van het onderwatermilieu   
(schildpadden)

• 4 weken Australië (verschillende regio’s): natuurproject

•  4 weken Verenigde Staten (Orlando): bescherming van dieren 
(mustangs)

•  6 weken Guatemala (Antigua): 4 weken taallessen Spaans / 2 weken 
sociaal project

•  8 weken Costa Rica (San José): 1 week taallessen Spaans / 7 weken 
natuurproject

Leeftijd: min. 18 jaar / Duur: 34 weken
Prijs*:  vanaf 11.116 € (zonder vliegticket) / 

vanaf 15.146 € (met vliegticket)

•  4 weken Verenigde Staten (Santa Monica): taallessen Engels

•  8 weken Ecuador (Quito): 4 weken taallessen Spaans / 4 weken 
sociaal project

•  16 tot 27 weken Australië (Sydney): Jobs & Travel

•  4 weken Indonesië (Bali): bouwproject

•  4 weken Thailand (Singburi): 1 week oriëntatie / 2 weken sociaal 
project / 1 week sociaal project optie Hill Tribe

•  4 weken Zuid-Afrika (Port Elizabeth): bescherming van dieren (Big 5)

Leeftijd: min. 18 jaar / Duur: 40 tot 51 weken
Prijs*:  vanaf 9.450 € (zonder vliegticket) / 

vanaf 14.520 € (met vliegticket)

ONTDEK NOG MEER WORLD TOUR-
FORMULES OP DE VOLGENDE PAGINA!
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WORLD TOUR

*  Inbegrepen in de prijs: vliegticket (indien optie gekozen), taallessen (indien van toepassing), 
plaatsingskosten in de projecten, bepaalde transfers, logement en de meeste maaltijden zoals 
vermeld in de beschrijving van elk programma, behalve tijdens de periodes van vrij reizen. De 
details van wat niet is inbegrepen vind je in de beschrijving van elk programma op www.wep.be.

Opmerking: Om de verplaatsing van het ene programma naar het andere te vergemakkelijken, 
kan het zijn dat enkele dagen vrij reizen worden toegevoegd. Wij houden je op de hoogte bij 
de opmaak van de gedetailleerde planning van je World Tour.

WILDLIFE WORLD ± 3 maanden

Voor échte dierenvrienden!

ASIA LOVER ± 3-3½ maanden

Zet koers naar het Verre Oosten!

AFRICAMANIA ± 4 maanden

Ontdek de magie van Afrika!

CAPTAIN HOOK ± 4 maanden

Klaar om de wereld te veroveren!

•  4 weken Verenigde Staten (Orlando): bescherming van dieren  
(mustangs)

•  2 weken China (Chengdu): bescherming van dieren (panda’s)

•  4 weken Indonesië (Bali): bescherming van het onderwatermilieu 
(zeeschildpadden)

•  2 weken Zambia (Livingstone): bescherming van dieren (leeuwen)

Leeftijd: min. 18 jaar / Duur: 12 weken
Prijs*:  vanaf 5.430 € (zonder vliegticket) / 

vanaf 9.460 € (met vliegticket)

ZUIDEN - ± 3 maanden

•  4 weken Sri Lanka (Kandy): sociaal project

•  4 weken India (Goa): sociaal project

•  4 weken Nepal (Pokhara): sociaal project

Leeftijd: min. 18 jaar / Duur: 12 weken
Prijs*:  vanaf 3.326 € (zonder vliegticket) / 

vanaf 5.176 € (met vliegticket)

ZUIDOOSTEN - ± 2½ maanden

•  2 weken Thailand (Chiang Mai): bescherming van dieren (olifanten)

• 4 weken Laos (Luang Prabang): sociaal project

• 4 weken Indonesië (Bali): bouwproject

• 4 weken Cambodja (Banteay Chmar): bouwproject

Leeftijd: min. 18 jaar / Duur: 14 weken
Prijs*:  vanaf 5.288 € (zonder vliegticket) / 

vanaf 7.243 € (met vliegticket)

•  4 weken Zuid-Afrika (Kaapstad): taallessen Engels

•  4 weken Zuid-Afrika (Kruger Area): bescherming van dieren 
(katachtigen)

•  4 weken Zambia (Livingstone): bescherming van dieren (leeuwen) 

•  4 weken Tanzania (Zanzibar): sociaal project

Leeftijd: min. 18 jaar / Duur: 16 weken
Prijs*:  vanaf 6.804 € (zonder vliegticket) / 

vanaf 9.354 € (met vliegticket)

•  4 weken Verenigde Staten (San Francisco): taallessen Engels

•  2 weken Nieuw-Zeeland (Auckland): natuurproject

•  4 weken Australië (dverschillende regio’s): natuurproject

•  4 weken Zuid-Afrika (Soweto): sociaal project

Leeftijd: min. 18 jaar / Duur: 14 weken
Prijs*:  vanaf 5.982 € (zonder vliegticket) / 

vanaf 8.052 € (met vliegticket)

Mogelijkheid om enkele weken vrij reizen toe te voegen op de paradijselijke eilanden 
Fiji of Tahiti (supplement vliegticket: vanaf 250 €).

WORLD XL! ± 9 -11 maanden

De hele wereld binnen handbereik!

•  4 weken Canada (Vancouver): taallessen Engels

•  4 weken Verenigde Staten (San Francisco): taallessen Engels

•  8 weken Chili (Santiago): 4 weken taallessen Spaans / 
4 weken sociaal project

•  16 tot 22 weken Nieuw-Zeeland (Auckland): Jobs & Travel

•  4 weken Australië (verschillende regio’s): natuurproject 

•  4 weken Indonesië (Bali): sociaal project

•   uitstap naar Thailand (optioneel): 2 weken alleen reizen

Leeftijd: min. 18 jaar / Duur: 40 tot 46 weken
Prijs*:  vanaf 10.466 € (zonder vliegticket) / 

vanaf 13.516 € (met vliegticket)

Mogelijkheid om enkele weken vrij reizen toe te voegen op de paradijselijke eilanden 
Fiji of Tahiti (supplement vliegticket: vanaf 250 €)

MEER COMBINATIES EN MOGELIJKHEDEN 
VOOR DE DUUR OP WWW.WEP.BE.
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1. Maak een lijst van alle landen die je zou willen bezoeken en van de tijd die je op elke 
bestemming wil doorbrengen.

  Tip: Je kan de landen die je bezoekt ook verder op eigen houtje ontdekken! 
Zo kan je bijvoorbeeld een of meerdere weken “vrij reizen” incalculeren voor of na 
je programma van WEP, om op je eigen tempo op verkenning te gaan.

3. Denk aan de soorten ervaringen die je wil beleven (sociaal project, natuurproject, 
taallessen, bescherming van dieren  ...).

5. Vraag raad aan ons team, wij helpen je met veel plezier de ideale reisroute 
uitstippelen. 

2. Ook de vluchten die WEP optioneel aanbiedt kunnen een rol spelen in de 
organisatie van je reisroute. Wij stellen altijd de aantrekkelijkste oplossing voor, of dat 
nu een «world tour»-ticket is of een andere speciale formule.

  Tip: De volgorde van de landen die je bezoekt moet een bepaalde richting respecteren 
(van oost naar west of omgekeerd). 

4. Zoek de programma’s die overeenkomen met je wensen (bestemmingen, type project, 
duur) in de brochure van WEP en/of op www.wep.be.

STIPPEL JE EIGEN WERELDREIS UIT
en proef van verschillende ervaringen wereldwijd

Hoe stel je je wereldreis “à la carte” samen?

Stippel je liever een eigen route uit? Kies de ervaringen die je wil beleven en 
stel de wereldreis van je dromen samen. Een fluitje van een cent! 

Het avontuur van je leven begint ... NU! 
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HOE STEL IK MIJN GECOMBINEERD PROGRAMMA SAMEN?
Zoek in de brochure of op de website de programma’s die je wil doen. Van een natuurproject 
tot sociaal vrijwilligerswerk, van taallessen tot een bouwproject, van bescherming van dieren  
tot een Jobs & Travel-programma, de keuze is volledig aan jou. Beslist? Dan kan je je gewoon 
inschrijven voor elk van de gekozen programma’s.

•  8 weken in de Verenigde Staten (Miami of 
Fort Lauderdale): taallessen Engels

•  4 weken in de Verenigde Staten (Mims): 
bescherming van dieren  (mustangs)

•  4 weken in Zuid-Afrika (Kaapstad): 
taallessen Engels

•  8 weken in Zuid-Afrika (Port Elizabeth): 
bescherming van dieren  (BIG 5)

•  4 weken in Australië (Sydney): taallessen Engels

• 4 weken in Australië (Brisbane): natuurproject

•  4 weken in Australië (Port Douglas): bescherming 
van dieren 

• 8 weken in Canada: natuurproject

• 16 tot 27 weken in Canada: Jobs & Travel

•  4 weken in Canada (Franstalig): 
taallessen Frans

• 12 weken in Frankrijk: natuurproject

•  4 weken in Australië (Sydney): taallessen 
Engels

•  4 weken in Azië (Indonesië of Thailand): 
bouwproject of sociaal project

•  8 weken in Guatemala (Antigua): taallessen 
Spaans (privéles)

•  5 weken in Costa Rica (San José): 1 week 
taallessen Spaans / 4 weken natuurproject

•  6 weken in de Verenigde Staten (New York): 
taallessen Engels

•  6 weken in de Verenigde Staten (San 
Francisco): taallessen Engels

•  4 weken in de Groot-Brittannië (Londen): 
taallessen Engels

•  12 weken in de Groot-Brittannië (Londen): 
bedrijfsstage

•  4 weken in Ierland (Dublin of Cork): 
taallessen Engels

• 6 weken in Ierland (Cork): natuurproject

Inspiratie nodig? Bekijk onze 10 populairste combinaties:

GOED OM WETEN
•  Je reist altijd in dezelfde richting (van oost naar 

west of van west naar oost), zo geniet je van 
de beste vluchttarieven.

•  Zodra je inschrijving is geregistreerd, bekijkt 
ons team de haalbaarheid van je combinatie 
(visumregels, verblijfsdata ...).

Geef je project een extra dimensie door verschillende 
programma’s te combineren! 
Je besluit staat vast: je vertrekt met een project van WEP. Sowieso wacht je een 
leerrijke ervaring, maar wat houdt je tegen om meerdere programma’s met elkaar 
te combineren? 

Zo maak je optimaal gebruik van je vlucht en verblijf, en creëer je een ervaring die 
jou op het lijf is geschreven. Een uniek avontuur! 

GECOMBINEERDE PROGRAMMA’S

Een wereldreis maken

120 VRAGEN ?
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VRIJWILLIGERSWERK • jobs • stage • au pair • WORLD TOUR

PRAKTISCHE INFORMATIE

Je moet: 
•  de nationaliteit hebben van een lidstaat 

van de EU (*). 
•  een blanco strafblad hebben
•  voldoen aan de specifieke deelnemings-

voorwaarden in de beschrijving van elk 
programma

(*) Sommige programma’s zijn beperkt tot deelnemers 
uit landen met een wederkerigheidsovereenkomst voor 
het bekomen van een werk-vakantievisum. Indien deze 
voorwaarde van toepassing is, staat ze vermeld op de 
pagina van het respectievelijke programma.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Je kan altijd op eigen houtje vertrekken. 
Maar misschien is de realiteit ter plaatse 
helemaal anders dan je je had voorgesteld. 
Vertrekken met WEP, dat betekent: 
•  Een professioneel team en een betrouw-

baar netwerk van lokale partners. De 
zekerheid dat je juiste informatie krijgt en 
onaangename verrassingen ter plaatse 
vermijdt! 

•  Steun en een luisterend oor. Ons ervaren 
team is altijd beschikbaar, wat je 
probleem ook is. We hebben ook een 
noodnummer dat 24/24u bereikbaar is.

•  Redelijke en juiste prijzen. WEP biedt 
altijd het voordeligste tarief voor projecten 
van kwaliteit.

•  Een legale waarborg, wat je niet hebt als 
je in het buitenland met verschillende 
aanspreekpunten te maken krijgt. 

•  Keuze, flexibiliteit en de mogelijkheid om 
meerdere ervaringen te combineren!

WAAROM WEP?

IS ERVARING VEREIST?
De meeste programma’s vereisen geen specifieke 
ervaring. Gezond verstand, flexibiliteit en zin om een 
nieuwe cultuur te ontdekken zijn de belangrijkste 
troeven om deel te nemen aan een van onze 
programma’s.

AANKOMST TER PLAATSE EN BEGIN 
VAN HET PROGRAMMA

De meeste programma’s beginnen elke week of 
elke maand en zijn het hele jaar door beschikbaar, 
met uitzondering van enkele programma’s die 
tijdens bepaalde periodes van het jaar gesloten 
zijn (bijvoorbeeld een natuurproject in de winter of 
een sociaal project in een school tijdens de 
schoolvakanties). De frequentie van de vertrekken 
vind je in de programmabeschrijving. In sommige 
gevallen zijn er bepaalde aankomstdata vastgelegd 
(surf naar www.wep.be voor de exacte data).

BIJSTAND/ACTIVITEITEN
Alle projecten die we voorstellen in deze rubriek 
zijn bestemd voor zelfstandige personen die hun 
plan kunnen trekken. Natuurlijk is er steeds iemand 
ter plaatse beschikbaar en kan je rekenen op de 
bijstand van WEP. De meerderheid van onze 
partners organiseert activiteiten en excursies ter 
plaatse, maar veel deelnemers trekken er zelf op 
uit tijdens de vrije momenten.

LOGEMENT
Dit hangt af van project tot project. Het verblijf kan 
georganiseerd worden in een gastgezin, een kamer 
op het project zelf, een tent, een jeugdherberg ... 
Je vindt de details van het verblijf terug in de 
beschrijving van elk project.

VERVOER, TRANSFER ... ALLES 
ZONDER ZORGEN

WEP biedt een maximum aan flexibiliteit. Ofwel 
zorg je zelf voor alles, ofwel zorg je zelf voor een 
deel en WEP voor de rest, ofwel zorgt WEP voor 
alles: vervoer heen/terug (vlucht), transfer heen en/
of terug. Wij zoeken altijd de beste prijzen. 

 Belangrijke tip: Wanneer je ervoor kiest om zelf 
een vlucht te boeken, wacht dan zeker onze 
bevestiging van de exacte data van je programma 
af en zorg voor een flexibel ticket dat je eventueel 
van datum kan veranderen (je weet nooit of je 
langer ter plaatse wil blijven). Als je een visum 
nodig hebt voor je programma, wacht dan tot je 
dit hebt voor je je vlucht boekt.

WIFI/INTERNET
Internet is overal, of toch bijna! Al ben je vrijwilliger in 
hartje Afrika, jobstudent in de outback van Australië 
of natuurwerker in het midden van een afgelegen 
natuurpark in de Verenigde Staten, de kans dat je je 
moet oriënteren aan de stand van de zon is zeer klein. 
Als je echter verslaafd bent aan internet, denk dan 
goed na over het soort project dat je wil doen.

REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING
Als je een verzekering afsluit en ze niet nodig hebt, 
dan heb je spijt dat je ervoor hebt betaald, maar 
wanneer je niet verzekerd bent en er gebeurt toch 
iets onverwachts, dan heb je spijt dat je geen 
verzekering hebt afgesloten.

De mening van WEP

•  Een reisverzekering (ongevallen, hospitalisatie, 
repatriëring, BA ...) is verplicht voor alle programma’s 
Jobs, Stages, Vrijwilligerswerk in het buitenland. Als 
jij of je ouders beschikken over een jaarpolis van 
Europ Assistance of Mondial Assistance en je 
vertrekt voor minder dan 90 opeenvolgende dagen 
naar het buitenland, dan is dit voldoende. Heb je 
daarentegen geen verzekering of ga je voor meer 
dan 90 dagen weg, dan is het verplicht om een 
aangepaste verzekering af te sluiten (de medische 
kosten in het buitenland kunnen zeer hoog 
oplopen). De verzekering die WEP voorstelt (basis- 
of uitgebreide dekking, zie p.125) is uitstekend en 
aan een aantrekkelijke prijs. 

•  Annuleringsverzekering: Deze moet op het 
moment van inschrijving afgesloten worden. Je 
moet dus zelf het risico op annulering proberen 
in te schatten. Hoewel het gaat om een 
persoonlijke financiële keuze, is het misschien 
beter om je tegen het verlies van duizenden 
euro’s te beschermen.

DE PAPIERWINKEL
Voor een programma binnen de Europese Unie 
volstaat je Belgische identiteitskaart. Voor alle 
bestemmingen buiten de Europese Unie heb je een 
internationaal paspoort nodig. Voor sommige 
programma’s buiten de EU heb je bovenop je 
reispas ook een visum nodig. WEP zal je op het 
juiste moment uitgebreid informeren over de te 
volgen procedure.

GOED OM WETEN!
•  Hoeveel zakgeld je moet voorzien, hangt af van 

de bestemming, van je programma (logement 
inbegrepen of niet, halfpension, volpension, 
activiteiten inbegrepen of niet ...) en of je al dan 
niet aan verleidingen kan weerstaan. Reken 
tussen 60 en 120 € per week.

•  Je kan alle programma’s van WEP combineren 
(Taalreizen, Schoolprogramma’s, Jobs, Stages 
en Vrijwilligerswerk). De populairste combinaties 
vind je op p.120. The sky is the limit!

•  Onvoorziene omstandigheden, een probleem, 
je wil later vertrekken? Laat het ons zo snel 
mogelijk weten en wij doen ons uiterste best om 
wijzigingskosten te vermijden of te beperken.

•  Afhankelijk van de gekozen bestemming moet 
je je misschien laten vaccineren voor het vertrek 
(verplicht of ten zeerste aangeraden). Raadpleeg 
de site van het Instituut voor Tropische 
Geneeskunde (www.itg.be) voor de juiste 
informatie.

121

WE1602_BENL04a Brochure JSECL 67-126.indd   121 26/12/16   21:10



Kies je voor een Jobs & Travel-formule? 
Alle informatie over de praktische modaliteiten en de 
inschrijvingsprocedure vind je op p.114.

VRIJWILLIGERSWERK • jobs • stage • au pair • WORLD TOUR

JE PROJECT 
STAP VOOR STAP

Wanneer inschrijven?
Hoe sneller, hoe beter! Op die manier geniet je van betere tarieven voor je vervoer 

en ben je zeker van je plaats op het project en de data van jouw keuze. Zo heb je ook de tijd 
om in alle rust je administratieve formaliteiten in orde te brengen (zoals een internationaal 

paspoort en eventueel een visum voor jouw bestemming). 

2

2. Het inschrijvingsdossier
Zodra wij je inschrijving en voorschot hebben 
ontvangen, mailen we je je WEP-dossier. 
Dit moet je zorgvuldig invullen: het helpt onze 
lokale partners bij de organisatie van je verblijf. 

1
1. Hoe inschrijven?
Online op www.wep.be 

4

4. De organisatie van je verblijf ter plaatse
Als de uitkomst van het gesprek positief is en je 
dossier volledig, krijg je enkele dagen later een mail ter 
bevestiging van je deelname aan het programma. 
Zodra wij de 2e betaling hebben ontvangen, reserveren 
wij je plaats bij onze partner in het buitenland. Deze 
start op zijn beurt met de organisatie van je verblijf 
(eventuele zoektocht naar een gastgezin, een bedrijf 
...). Afhankelijk van het soort programma duurt dit 
langer of korter (zie de deelnemingsvoorwaarden in 
de programmabeschrijvingen).

3

3. Het oriëntatiegesprek
Voor bepaalde programma’s (sommige projecten 
voor vrijwilligerswerk, stages of au pair) leggen we 
een oriëntatiegesprek vast. Dat gaat door op ons 
kantoor of via Skype. We beoordelen dan verschillende 
aspecten (je verwachtingen van het programma, 
je taalniveau ...) om er zeker van te zijn dat je de juiste 
keuze maakt.

5

5. De bevestiging van je programma
We bevestigen je reservatie via e-mail en sturen je 
een vluchtvoorstel (indien van toepassing). We bezorgen 
je de documenten en/of informatie die nodig is voor 
een eventuele visumaanvraag. Je kan ook een reis- 
en/of annuleringsverzekering afsluiten. 

6

6.  Betaling van het resterend 
saldo 

Je moet het resterend saldo betalen 
45 dagen voor vertrek.

8

8. Een vraag? Een probleem?
WEP blijft ter beschikking voor en tijdens je 
programma, voor jou en voor je ouders. Wij hebben 
zelfs een noodpermanentie 24u/24-7d/7.

7

7. Praktische informatie 
Ten laatste in de week voor je vertrek ontvang je 
alle info over je verblijf: adres verblijfplaats, 
transport, ontvangst op de luchthaven of transfer 
(als WEP deze organiseert), instructies voor 
de aankomst ter plaatse en alle informatie die 
je nodig hebt om van je verblijf een succes te 
maken!

Betalingsmodaliteiten:
• Bij je inschrijving: 95 € voor de dossierkosten
• Bij aanvaarding: voorschot van 50 %
• Saldo: 1 storting van 50 % (45 dagen voor het vertrek)

122 VRAGEN ?
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Ik zou het onmiddellijk opnieuw 
doen als ik kon. Het was een 

once in a lifetime-ervaring die mij 
enorm veel heeft bijgebracht. Je leert 
jezelf beter kennen, je ziet overdon-
derend mooie dingen, je maakt kennis 
met andere culturen, je ontmoet een 
heleboel mensen en je leert elkaar 
beter begrijpen. Travelling around the 
world has been amazing !” Nicolas • 
World Tour op maat (Thailand • 
China • Australië • Verenigde Staten 
• Guatemala • Peru)

Een maand geleden ben ik aangekomen in deze zalige stad. Ik ben zeer tevreden 
van mijn keuze. De school en de leerkrachten zijn geweldig. Ik waardeer hun aanpak 

om ons Engels te leren. ‘Naar de les gaan’ is nu gewoon tof. Er zijn altijd duizend en één 
dingen te doen en te bezoeken, echt leuk. De herfst is hier heel mooi en zacht … Daar 
profiteer ik nu nog van want straks is de koude daar !” Montaine • Taalverblijf in 
Toronto • Canada

Ik denk dat ik in het beste gastgezin ter wereld ben terecht-
gekomen, ze zijn echt fantastisch! Samen met de andere 

studenten bezoeken we heel veel plaatsen en mijn gastgezin laat me 
honderden nieuwe dingen zien. Ze beschouwen mij echt als een van 
hen, waardoor ik mij gemakkelijk integreer. De mensen hier zijn veel 
opener dan bij ons, het is heel ‘relax’. De American lifestyle bevalt me 
enorm, ik denk dat het afscheid na 3 weken zwaar zal vallen ... 
Bedankt WEP voor dit schitterende avontuur !” Gaëlle • Zomerkamp 
San Francisco • Verenigde Staten

Als vrijwilliger kan je hier veel betekenen (nieuwe methodieken 
aanbrengen om les te geven, kinderen spelletjes leren spelen, 

zelf ook ervaren hoe het is om voor een klas te staan ...) Initiatief 
nemen is belangrijk. Een ervaring van 6 maanden geeft je een 
grondige kijk op het lokale leven in Ghana. Het doet je nadenken over 
wat wij als vanzelfsprekend ervaren en je leert waarderen wat je hebt.” 
Merel • sociaal project Ghana

UNIEKE ERVARING
Benieuwd naar 
die van jou?

WEP BIEDT IEDEREEN EEN 

123

Een jaar lang kreeg ik de kans om kennis 
te maken met een fantastisch land en 

geweldige mensen. Ik ben van vulkanen over 
gletsjers gegaan, ik heb druiven geplukt en als 
serveerster gewerkt … Ik heb Argentijnen, Duitsers, 
Japanners leren kennen, meer geleerd over de 
cultuur van de Maori. Het leven in mijn van en 
beslissen wanneer, hoe en met wie en naar waar 
ik ging, waar ik zin in had, was een ongelofelijk rijke 
ervaring in elk mogelijk opzicht! Ik heb ook een 
stuk van mezelf leren kennen dat ik nog niet kende. 
Ik kan deze ervaring alleen maar aanbevelen!” 
Céline • Jobs & Travel in Nieuw-Zeeland
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De meest recente officiële versie van de Algemene voorwaarden vind je terug op onze website 
www.wep.be onder de rubriek “Algemene voorwaarden & Verzekeringen”.

Organisatie/Verantwoordelijke
WEP nv, maatschappelijke zetel: Jetselaan 26, 1081 Brussel. Overeenkomstig de wet hebben wij 
het recht reizen te organiseren of voor te stellen als tussenpersoon onder de licentie nr. A1912. 
Overeenkomstig de wettelijke verplichtingen zijn al onze programma’s opgenomen in deze 
brochure gedekt door het Garantiefonds Reizen. Het fonds garandeert een terugbetaling of neemt 
een repatriëring voor zijn rekening in geval van faillissement of insolvabiliteit van de onderneming. 
Voor de reis- en annuleringsverzekeringen die wij aanbieden, zijn wij, overeenkomstig de wet, 
ingeschreven onder het nr. 015806A bij de FSMA (Financial Services and Markets Authority). De 
verblijven en/of lessen worden georganiseerd door plaatselijke organisatoren. De gegevens van 
de organisator van het door de deelnemer gekozen programma worden meegedeeld op de 
plaatsingsfiche die de deelnemer in de week voor vertrek zal ontvangen. WEP kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid aan zijn contractuele verplichtingen te 
voldoen als gevolg van gebreken van de organisatie in het gastland, vliegtuigmaatschappijen, 
verzekeringsmaatschappijen of omwille van overmacht, conflicten, onrust of gebeurtenissen 
waarover WEP geen enkele controle heeft. WEP is vrijgesteld van elke vorm van 
verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de directe of indirecte gevolgen van een oorlog, revolutie, 
burgerlijke of politieke onrust, oproer, staking, epidemie, pandemie, quarantaine en kern- of 
natuurrampen. Indien dergelijke omstandigheden zich reeds voordoen voor vertrek en het goede 
verloop van het verblijf van de deelnemer in gevaar brengen en/of een risico vormen om de 
veiligheid en/of de gezondheid van de deelnemer te waarborgen, kan WEP niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor enige vorm van terugbetaling of schadevergoeding. WEP is niet 
verantwoordelijk voor de weigering van het uitreiken van een visum door de autoriteiten van het 
gastland. De foto’s of getuigenissen in deze brochure, op de website of op andere documenten, 
zijn niet contractueel. Getuigenissen, foto’s en andere documenten van een deelnemer, ongeacht 
de vorm of het soort media, die zijn verblijf of de organisatie van zijn verblijf vermeldt of weergeeft, 
mogen door WEP voor publicitaire doeleinden aangewend worden, ongeacht de vorm of media 
van deze acties.

Begeleiding
In het kader van de taalreizen voor minderjarigen verzekert de plaatselijke correspondent of de 
partnerschool van WEP een begeleiding en opvolging van de deelnemers voor wat betreft de 
lessen, de activiteiten, de sportactiviteiten of de uitstappen die door de plaatselijke correspondent 
of talenschool zelf georganiseerd worden. WEP, noch de plaatselijke correspondent, kan een 
opvolging of begeleiding garanderen tijdens vrije momenten die na de lessen, tijdens de uitstappen 
of buiten de infrastructuur van de plaatselijke correspondent plaatsvinden en ook niet wanneer 
de deelnemer op weg is van de plaats van logement naar de plaats van de lessen en/of activiteiten. 
Bijgevolg is het dus mogelijk dat de deelnemer niet begeleid is door een volwassene op die 
momenten. Voor een meer omkaderd programma, gelieve de hiertoe aangeduide formules te 
consulteren. Voor de programma’s Jobs, Stages, Vrijwilligerswerk zijn de deelnemers meerderjarig 
of worden ze als meerderjarig beschouwd (minderjarigen dienen over een schriftelijke reistoelating 
van de ouders te beschikken). Bijgevolg worden ze verwacht autonoom en verantwoordelijk te 
zijn. Deelnemers moeten uiteraard de plaatselijke reglementering (van de plaatselijke vereniging, 
plaatselijke correspondent ...) naleven.

Tarieven (geldigheid, revisie, repartitie)

De tarieven zijn exclusief geldig voor deelnemers met de nationaliteit van een EU-lidstaat. De 
tarieven in deze brochure zijn louter indicatief en geldig op het moment van publicatie van de 
brochure. Tarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Enkel de 
tarieven op de website www.wep.be op het moment van een online inschrijving zijn de geldige 
tarieven. Zodra de online inschrijving bevestigd is, is het tarief gegarandeerd (voor een vertrek 
in datzelfde jaar).

Opgelet: De scholen functioneren volgens een vastgesteld kalenderjaar. Het is dus mogelijk dat 
aan het begin van een nieuw kalenderjaar de lessen wijzigen (inhoud, uurrooster, niveau ...). 
Wanneer je programma doorgaat tijdens de overgang van 2 kalenderjaren moet je hier dus rekening 
mee houden. Als de school gesloten is omwille van een feestdag of wettelijk verlof, worden de 
lessen niet terugbetaald.

Betalingsmodaliteiten
Voor de Taalreizen: 
De reservering gebeurt na de online validatie van het inschrijvingsformulier en volledig ingevuld 
dossier (indien van toepassing). Een forfaitair voorschot van 500 € of het totale bedrag van het 
verblijf als dat minder is dan 500 € moet betaald worden bij inschrijving. Binnen 15 dagen na 
ontvangst van onze schriftelijke bevestiging moet de deelnemer 30 % van het overige saldo betalen 
als de kostprijs van het programma meer dan 1.000 € bedraagt of 100 % als de kostprijs van het 
programma minder dan 1.000 € bedraagt. De eindbetaling van alle vereiste bedragen (met inbegrip 
van de eventuele supplementen zoals het vervoer H/T, de reis- en annuleringsverzekering, transfer 
...) moet ten laatste 6 weken voor vertrek worden uitgevoerd. Indien een deelnemer zich inschrijft 
binnen een termijn van minder dan 6 weken, dan moet hij/zij onmiddellijk het overige vereiste 
saldo betalen na verzending van zijn reserveringsbevestiging.

Voor de programma’s Jobs, Stages, Vrijwilligerswerk: 
Je inschrijving wordt behandeld na de online validatie van het inschrijvingsformulier en volledig 
ingevuld dossier (indien van toepassing) en betaling van de 95 € dossierkosten. De reservering 
van je programma gebeurt na ontvangst van het volledig ingevuld inschrijvingsdossier, deelname 
aan het motivatiegesprek (indien van toepassing) en ontvangst van het voorschot (50 % indien de 
kostprijs van het programma meer dan 1.000 € bedraagt of 100 % indien de kostprijs van het 
programma minder dan 1.000 € bedraagt). De eindbetaling van alle vereiste bedragen (met inbegrip 
van de eventuele supplementen zoals het vervoer H/T, de reis- en annuleringsverzekering, transfer 
...) moet ten laatste 6 weken voor vertrek worden uitgevoerd. Indien een deelnemer zich inschrijft 
binnen een termijn van minder dan 6 weken, dan moet hij/zij onmiddellijk het overige vereiste saldo 
regelen na verzending van zijn reserveringsbevestiging. 

Gemeenschappelijke voorwaarden voor de Taalreizen en de programma’s Jobs, Stages, 
Vrijwilligerswerk: 
Elke betaling moet ten laatste uitgevoerd worden op de vervaldag. Elke betalingsachterstand of 
ontbrekende betaling van een deel of het geheel van de voorschotten of betalingen heeft van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling tot gevolg dat:

a)  Een forfaitaire verhoging van 15 % van het verschuldigd bedrag verschuldigd is, ten titel van 
strafbeding, en zonder dat dit bedrag lager kan zijn dan 100 €.

b) Moratoire intresten ter hoogte van 12 % per jaar beginnen te lopen.

Dit beding doet geen afbreuk aan het recht voor WEP om de vergoeding van haar volledige schade 
te vorderen. In geval van niet-betaling binnen de vastgestelde termijn behoudt WEP zich bovendien 
het recht voor om het programma te schorsen, waarbij alle kosten hiermee verbonden ten laste 
van de deelnemer of contractant zijn.

Wijzigingen
> Wijzigingen door de deelnemer: Elke wijziging van het programma voor vertrek kan enkel mits 
akkoord van WEP en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een terugbetaling van welke 
aard dan ook. Een onderbreking van het programma, ongeacht de reden; of afstand van bepaalde 
prestaties inbegrepen in de prijs van het programma, kunnen niet in aanmerking komen voor een 
terugbetaling van welke aard dan ook. Kosten betreffende een vervroegde terugkeer en eventuele 
begeleiding zijn steeds voor rekening van de deelnemer.

> Wijzigingen door WEP: Wijzigingen voor vertrek: indien er zich, voor vertrek, een gebeurtenis buiten 
toedoen van WEP voordoet, dewelke WEP verplicht om de plaats van het programma of fundamentele 
prestaties te wijzigen, zal WEP de deelnemer hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en 
aangeven dat de deelnemer het recht heeft om de wijziging te aanvaarden of de overeenkomst te 
ontbinden. De deelnemer dient zijn keuze binnen een termijn van twee (2) werkdagen kenbaar te 
maken vanaf het moment van de bekendmaking. Wijzigingen na vertrek: Indien, na de start van het 
programma, één van de fundamentele prestaties van het contract niet gerealiseerd kunnen worden, 
verbindt WEP zich ertoe om een gelijkaardige dienst aan te bieden, zonder supplement.

Annuleringskosten
In geval van annulering is de deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger een forfaitaire, 
overeengekomen en onveranderlijke vergoeding verschuldigd aan WEP. Deze vergoeding bedraagt 25 % 
van de deelnemingskosten in geval van annulering meer dan 6 maanden voor het vertrek, 50 % in geval 
van annulering tussen 6 en 3 maanden voor het vertrek, 75 % in geval van annulering tussen 3 maanden 
en 15 dagen voor het vertrek en 100 % in geval van annulering minder dan 15 dagen voor het vertrek. 
WEP heeft hoe dan ook het recht om deze vergoeding aan te vullen door de geïnde som, die in dat geval 
als compensatie dienst zal doen. Teneinde je te beschermen in geval van annulering, stelt WEP je een 
annuleringsverzekering voor. Deze verzekering dekt annulering om medische redenen (uitgezonderd 
psychologische problemen), overlijden (inbegrepen ouders tot in de 2e graad), herexamens, jaar overdoen, 
weigering van een visum, ontslag om economische redenen van een van de ouders ... (de algemene 
voorwaarden worden verstrekt op vraag van de Deelnemer). Deze annuleringsverzekering bedraagt 3,9 % 
van het totaalbedrag van het verblijf (met een minimum van 15 €). Na vertrek van de deelnemer wordt er 
niets terugbetaald bij onderbreking van de reis. In geval van annulering van de inschrijving door WEP na 
bevestiging van de definitieve aanvaarding, verbindt WEP zich ertoe de totaliteit van de materiële schade 
(uitsluitend) ondergaan door de deelnemer in hoofde van deze annulering te vergoeden.

Wanneer een deelnemer een annuleringsverzekering afsluit bij WEP dekt deze (binnen de bepalingen 
van de algemene voorwaarden van de polis) de gekozen formule zoals ze werd gereserveerd op het 
moment waarop de verzekering werd afgesloten. Als het vervoer H/T deel uitmaakt van de 
gereserveerde forfait, is het gedekt door de annuleringsverzekering op dezelfde manier als het verblijf. 
Wanneer het vervoer en/of aanvullende diensten apart worden gereserveerd (niet exhaustieve 
voorbeelden: reisverzekering, transfers ...), zijn ze niet gedekt door de annuleringsverzekering. De 
deelnemer heeft de mogelijkheid om een afzonderlijke annuleringsverzekering af te sluiten voor het 
vervoer dat gereserveerd wordt bij WEP. Als de deelnemer dit bij een ander reisagentschap reserveert, 
moet hij ook de annuleringsverzekering die het vervoer dekt bij dat reisagentschap afsluiten.

TAALREIZEN • VRIJWILLIGERSWERK • JOBS • STAGES • WORLD TOUR

ALGEMENE VOORWAARDEN & VERZEKERINGEN
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Reis- en annuleringsverzekering
Een reisverzekering is verplicht. Als je een van de verzekeringen van WEP wil afsluiten, verwijzen 
wij graag naar de beschrijving hiernaast.

Varia
•  Elke deelnemer, zelfs indien meerderjarig, geeft WEP uitdrukkelijk de toestemming om (naar eigen 

inzicht van WEP) contact op te nemen met zijn ouders, zelfs als zij geen medecontractanten zijn, 
betreffende alle elementen of evenementen van welke aard ook die een invloed hebben op het 
goed verloop van het programma. Dit geldt zowel voor, tijdens of na het betreffende programma.

•  Bij een laattijdige aankomst in je gastland of bij afwezigheid tijdens het gekozen programma zal 
geen terugbetaling geschieden.

•  Indien de deelnemer een vervoerbewijs ontvangt via WEP stemt hij/zij in met de algemene en 
bijzondere voorwaarden van de vervoermaatschappij. De deelnemer is zich ervan bewust dat hij 
alle routesegmenten of legs per vliegtuig/trein/bus/boot, vermeld op zijn vervoerbewijs en vastgelegd 
door de vervoermaatschappij, volledig moet naleven. Bij het niet naleven van de reisroute wordt de 
deelnemer als no show beschouwd, wat een annulering van zijn vervoermaatschappij door de 
vervoermaatschappij met zich meebrengt.

•  Het vervoer is nooit begeleid, tenzij anders vermeld.
•  Duur van de lessen/aantal lessen per week: Het aantal lessen wordt uitgedrukt in leseenheden, 

onafhankelijk van de duur van de les. Je vindt de duur van een les in een bepaalde school op de 
pagina’s met de beschrijving van die school. De duur per les kan variëren van 45 tot 60 minuten, 
afhankelijk van de school. De duur van de lessen en het aantal lessen per week, zoals beschreven 
op de desbetreffende pagina’s per school, worden gegarandeerd zolang er minimum 5 leerlingen 
aanwezig zijn in de klas. Mocht dit niet het geval zijn, dan heeft de school het recht om de duur en 
het aantal lessen per week te wijzigen.

•  De uurroosters die vermeld worden zijn een indicatie. De scholen kunnen deze wijzigen in functie 
van hun noden en/of imperatieven (hoog-/laagseizoen, aantal studenten …)

•  Didactisch materiaal: Het didactisch materiaal wordt al dan niet ter beschikking gesteld, 
afhankelijk van de gekozen school (zie inbegrepen/niet inbegrepen). Dit materiaal omvat geen 
schoolgerief, woordenboeken ...

•  De scholen en de projecten worden georganiseerd volgens het kalenderjaar. Het is bijgevolg 
mogelijk dat de school of de lokale partner de inhoud van het programma (lessen, uurroosters, 
verdeling van de niveaus, projecten) wijzigt aan het begin van het kalenderjaar. In dat geval kan 
je programma gewijzigd worden in de loop van je verblijf als je de jaarwisseling in het buitenland 
doorbrengt. Wanneer een talenschool gesloten is tijdens vakanties of op feestdagen, worden 
die lessen niet ingehaald. 

•  In het kader van een bedrijfsstage tijdens je studies en met een stagecontract kunnen wij niet 
garanderen dat het bedrijf dit contract ondertekent.

•  De communicatie van WEP aan de klanten gebeurt in de officiële taal of een van de officiële talen 
van het land waar de zetel van WEP is gevestigd. Als dat land meerdere officiële talen heeft, kiest 
WEP een taal naar eigen goeddunken. Gezien het internationale karakter van de aangeboden 
programma’s kunnen WEP of de lokale vertegenwoordigers zich genoodzaakt zien om bepaalde 
documenten in een andere taal te bezorgen of laten ondertekenen, en dit zonder over een officiële 
vertaling te moeten beschikken in de taal die werd gebruikt in het contract tussen WEP en de 
deelnemer.

Geschillen
In geval van een probleem of een klacht moeten de deelnemer en/of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger(s) onmiddellijk, en in eerste instantie, de lokale partner op de hoogte stellen. 
Bij gebrek aan een oplossing of tussenkomst binnen de 48 uur, moeten de deelnemer en/of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger(s) onmiddellijk WEP op de hoogte stellen, per e-mail of per post, 
opdat WEP het nodige kan doen om een oplossing te zoeken binnen afzienbare tijd. De klachten 
die worden geformuleerd na terugkeer zonder kennisgeving tijdens het programma, kunnen niet 
ontvankelijk verklaard worden aangezien WEP niet de mogelijkheid heeft gekregen om zijn rol als 
organisator te vervullen in geval van een eventueel gebrek. Alle klachten van de deelnemer moeten 
per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging binnen de drie (3) kalendermaanden na het 
einde van het programma worden geadresseerd aan de maatschappelijke zetel van WEP. 

Belangrijke nota betreffende het doorsturen van informatie en documenten door WEP: 
Het is jouw verantwoordelijkheid om een geldig e-mailadres aan WEP te bezorgen dat regelmatig 
nagekeken wordt (onder meer door de wettelijke vertegenwoordigers voor minderjarige deelnemers) 
aangezien de meeste informatie en documenten (die niet op officieel papier hoeven te zijn) via 
elektronische weg zullen doorgestuurd worden. Enkel de documenten die per post of via e-mail 
worden verstuurd, zijn geldig. Communicatie via sociale media, chat of messengerdiensten wordt 
beschouwd als informeel en niet bindend.

Belangrijke nota betreffende de World Tour-formules:
Onze World Tour-formules zijn een combinatie van verschillende programma’s taalreizen en/ of jobs, 
stages, vrijwilligerswerk. De hierboven beschreven algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze 
programma’s. Voor de bijzondere deelnemingsvoorwaarden van de World Tour-formules, verwijzen wij 
naar de rubriek “Algemene voorwaarden & Verzekeringen” op onze website www.wep.be.

Data en duur van het programma
De duur van het programma wordt vermeld bij elke formule. WEP behoudt zich het recht voor om je 
vertrek voor of na de voorziene datum te laten doorgaan als dat noodzakelijk is voor een goede 
organisatie van het programma of als de vervoersmaatschappij het verplicht – indien WEP ook voor 
het vervoer zorgt.

Prijs van het programma
Behalve indien anders vermeld, omvat de prijs niet: een verplichte reisverzekering • een optionele 
annuleringsverzekering • vervoer heen/terug • zakgeld (voor ontspanning, verplaatsingen, kleine 
schoolbenodigdheden, uitstappen ...) • transfer van de luchthaven naar de verblijfplaats • paspoort- 
en visumkosten (indien nodig) • in bepaalde gevallen het logement, het is dus heel belangrijk dat je 
aandachtig de beschrijving van het programma nakijkt • de eventuele waarborg voor de optie 
logement in een appartement of residentie (indien van toepassing) • indien logement is inbegrepen: 
prijs van het logement tijdens de eventuele sluitingsperiodes van de talenscholen (tijdens de 
eindejaarsperiode bijvoorbeeld) • eventueel supplement in geval van een bepaald dieet.

De prijzen zijn geldig voor een vertrek in hetzelfde jaar als het jaar waarin men zijn inschrijving doet. 
Indien kosten voor logement in de prijs inbegrepen zijn, dan is dit voor de vermelde duur. Indien 
de talenschool tijdens je verblijf (voor programma’s met taallessen) haar deuren sluit op feestdagen 
(of bv. in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar), dan is het logement niet inbegrepen.

Reisverzekering (Reisbijstand)
Je hebt altijd een reisverzekering nodig wanneer je op reis gaat (aangezien 
ons sociaal zekerheidssysteem je niet voldoende of zelfs helemaal niet 
dekt in de meeste landen). Medische kosten in het buitenland kunnen erg 
hoog oplopen. Bovendien is het uiterst belangrijk om ook te beschikken 
over een repatriëringsverzekering in geval van ernstige problemen. Als je 
al een reisverzekering hebt, moet je zeker nakijken of deze minstens 
voldoet aan de dekking hieronder vermeld. Als je langer dan 3 maanden 
van huis zal zijn, moet je zeker je bestaand contract nakijken of het geldig 
is voor verblijven langer dan 90 opeenvolgende dagen in het buitenland, 
dit is slechts zeer zelden het geval. Daarom heeft WEP een reisverzekering 
op maat laten opstellen die volledig voldoet aan je noden en behoeften, 
ongeacht de duur van je programma.

Voor 29 € per maand ben je voor het volgende verzekerd:

Medische kosten 200.000 €

Tandheelkundige kosten 500 €

Repatriëring bij ziekte, ongeval ... werkelijke kosten

Familiale bijstand in het buitenland werkelijke kosten + 
verblijfskosten tot 600 €

Verlenging van het verblijf om medische 
redenen

werkelijke kosten + 
verblijfskosten tot 600 €

Bijstand van een advocaat 1.250 €

Voorschieten van strafrechtelijke borg 12.500 €

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) 200.000 €

Bagage (schade, diefstal, verlies) 1.250 €

In sommige gevallen kan een vrijstelling (franchise) van 100 € tot 200 € 
van toepassing zijn. De verzekering moet in één keer afgesloten en 
geregeld worden voor het vertrek. De verzekeringspremies zijn niet 
terugbetaalbaar, zelfs niet bij vervroegde terugkeer. 

WEP biedt ook een meer uitgebreide reisverzekering aan voor 44 €/
maand (met onder andere: onbeperkte terugbetaling van de 
medische kosten, burgerlijke aansprakelijkheid tot 1.500.000 € ...).

Annuleringsverzekering
Het is eveneens mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten 
die je dekt in volgende gevallen:
•  Ongeval, ziekte of overlijden (inbegrepen naaste ouders tot in de 

tweede graad) die het vertrek verhinderen;
•  Verlies van job om economische redenen van de deelnemer of één 

van de ouders die financieel tussenkomen bij de betaling van het 
programma;

• Tweede zit, herexamens, jaar overdoen;
•  Verplichtingen die het vertrek onmogelijk maken (professionele 

redenen, verplichte aanwezigheid als jurylid in een rechtszaak, enz.)

De premie van deze annuleringsverzekering bedraagt 3,9 % (met een 
min. van 15 €). Dit percentage kan zonder waarschuwing door de 
verzekeringsmaatschappij aangepast worden. Als je deze verzekering 
wil afsluiten, moet dit ten laatste gebeuren op het moment van beta-
ling van het voorschot. 

Een gedetailleerde beschrijving van de reis- en annuleringsverzekering 
vind je op www.wep.be in de rubriek “Algemene voorwaarden & 
Verzekeringen”.

ALGEMENE VOORWAARDEN & VERZEKERINGEN

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

Dankzij ons partnership met Beobank kunt u genieten van een lening aan een aantrekkelijke rentevoet (*). Meer weten? 
Alle voorwaarden en details vind je op www.wep.be/nl/beobank.

(*) Lening op afbetaling bedoeld voor particulieren, onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door de kredietgever: Beobank NV/SA, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR 
Brussel – IBAN: BE77 9545 4622 6142 – BIC: CTBKBEBX. Adverteerder /V.U./Kredietbemiddelaar, Kredietmakelaar/Agent in nevenfunctie: WEP SA, Jetselaan 26 in 1081 Brussel – BTW BE 0435.130.419 RPM Brussel.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD!
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(*) Het bedrag van het voorschot hangt af van het gekozen programma: 500 € voor een Taalreis en 95 € voor een project voor Vrijwilligerswerk, Jobs, Stage, Au pair of Wereldreis.

HOE SCHRIJF 
IK ME IN?

Ja, ik wil vertrekken! Wat moet ik doen?
Je wil vertrekken, maar jij en/of je ouders willen eerst nog meer informatie. Kom naar één van onze infodagen of maak 
een persoonlijke afspraak in jouw regio (de data en plaatsen vind je op www.wep.be in de rubriek Infosessies). 

Je besluit staat vast. Je bent voldoende geïnformeerd en je wil je inschrijven!

Online voorinschrijving
• Ga naar onze website www.wep.be

• Geef in de zoekbalk op de homepage de criteria in voor jouw programma (soort ervaring, taal en bestemming)

• Selecteer in de lijst met resultaten het programma van jouw keuze

•  Eenmaal op de pagina van jouw programma kan je er alle informatie 
nalezen. Daarna klik je op de knop  “Offerte / Voorinschrijving”

• Vul het voorinschrijvingsformulier in

Betaling van het voorschot
Om je inschrijving te bevestigen en de dossierkosten te dekken, vragen wij je om een voorschot(*) te storten via 
onze beveiligde website. Deze betaling kan ook worden gemaakt via overschrijving of storting op de volgende 
rekening: 068-2375633-33 – BIC: GKCCBEBB – IBAN: BE79 0682 3756 3333. 

Persoonlijk interview
Als er een persoonlijk gesprek nodig is voor de organisatie van je programma, nemen we 
zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak te maken zodat we kunnen nagaan of 
alle elementen nodig voor een geslaagd verloop van je programma (taalniveau, bepaalde 
verwachtingen …) aanwezig zijn. Dat gesprek gaat door op ons kantoor of via Skype.
Opmerking: voor een Taalreis is geen persoonlijk interview vereist

126 VRAGEN ?
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WORD GASTGEZIN
ONTVANG EEN UITWISSELINGSSTUDENT 

BIJ JE THUIS

Elke jaar ontvangt WEP jongeren uit Wallonië of uit het buitenland 
die voor een periode van 4 weken tot een volledig schooljaar 
willen komen studeren in België/Vlaanderen. Een unieke kans voor 
een buitengewone interculturele ervaring!

De uitwisselingsstudenten zijn tussen 15 en 19 jaar oud. Het zijn 
allemaal leergierige jongeren die graag alles willen ontdekken over 
ons dagelijks leven, onze cultuur en onze waarden. Ze hebben bewust 
voor Vlaanderen gekozen uit een hele reeks bestemmingen. Het is 
dus aan ons om te bewijzen dat ze de juiste keuze hebben gemaakt!
 
Als je ervoor kiest om een student op te nemen in je familie krijg ook 
jij de kans om een ander land en een andere cultuur te leren kennen. 
Het is een unieke manier om jezelf open te stellen voor een nieuwe 
wereld en je krijgt er bovendien een extra familielid bij!

Waar wacht je nog op om aan dit avontuur te beginnen?

“Het was een zeer verrijkende ervaring voor het hele gezin, 
want niet alleen de student die hier komt wonen ontdekt 
een nieuwe cultuur, ook het gastgezin wordt volledig onder -
gedompeld in de cultuur van het land van de gaststudent. Zo 
hadden we ’s avonds vaak lange gesprekken over onze cultu-
rele verschillen en stonden we vaak in de keuken typische 
gerech ten van beide landen klaar te maken. Het was voor 
ons, de ouders, ook een goede manier om beter te begrijpen 
hoe onze zoon, die zelf naar het buitenland is vertrokken, 
al deze dingen beleeft en zich probeert thuis te voelen in een 
nieuw gezin. Zowel onze zoon als onze gastdochter hebben 
allebei wat moeilijkere momenten meegemaakt (...)” 

De familie François - gastgezin

OPEN JE HART VOOR DE WERELD

 02 533 07 86    gastgezin@wep.be

ZIN IN DIT GEWELDIGE AVONTUUR?

Wepwindrose.be

Gastgezinnen krijgen bovendien een korting van 500 € 
op het programma van hun eigen kind!
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Een buitengewone interculturele ervaring!
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www.wep.be

INFORMATIE NODIG VOOR JE PROJECT IN HET BUITENLAND?

VOLG ONS 
 WEP België

 @wepbelgie

 WEP World

 WEP Belgium

 WEP België

 @WEPworld

 WEP Belgium

 blognl.wep.be

Bekijk al onze 
getuigenissen 

 Certificaat ISO 9001.  Gedrukt op gerecycleerd papier.

EDUCATIEVE PROGRAMMA’S VOOR IEDEREEN!

TAALREIZEN
juniors/jongeren/

volwassenen

VRIJWILLIGERSWERK
vanaf 15 jaar

Jobs / stages /
 au pair

vanaf 18 jaar

WERELDREIZEN
vanaf 18 jaar

SCHOOLPROGRAMMA’S
vanaf 15 jaar

HOGER ONDERWIJS
vanaf 17 jaar

Ontmoet 
een van onze 
gespecialiseerde 
Advisors bij jou 
in de buurt! 

Alle data en 
locaties vind je 
op www.wep.be, 
in de rubriek 
“Infosessies” 

  02 534 53 36 

 contact@wep.be

ONS KANTOOR
Jetselaan 26 
1081 Brussel

OPENINGSUREN 
Raadpleeg de rubriek “Toegang /
Openingsuren” op onze website

WE1602_ML02a Brochure JSECL cover.indd   1 26/12/16   21:02



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2 ICCv4)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /SimulatePress
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




