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Tanfolyamok 16 éves kortól 
 
Csoportlétszám: maximum 15 fő 
Nyelvi szintek:  minden szinten oktatnak a teljesen kezdő kivételével 
 
Tanfolyam / heti óraszám  
(1 tanóra 45 perc) 

Heti ár  NZD-ban 

Vacation English  
A kurzus: 20 tanóra ált. angol + 
K+tools online learning 
  
 

390 NZD  (2- 12 hétnél) 
 

General English  
 
20 tanóra ált. angol + 
önálló tanulás, tanári ellenőrzéssel + 
K+tools online learning + 
K+extra online learning 

415 NZD helyett 261 NZD/hét     (2- 12 hétnél) 
405 NZD helyett 255 NZD/hét  (13- 23 hétnél) 
395 NZD helyett 251 NZD/hét      (24+ hétnél) 
 
Nyelviskolai szemeszter és tanév: 
20 hét: 5100 EUR helyett 4880 EUR 
24 hét: 6120 EUR helyett 5856 EUR 
32 hét: 8160 EUR helyett 7808 EUR 

Intensive Eng lis h 
28 tanóra angol (20 tanóra ált. angol  
+ 8 tanóra szabadon választott) + 
önálló tanulás, tanári ellenőrzéssel + 
K+tools online learning+ 
K+extra online learning 
 
Szabadon választott órák:   
üzleti nyelv heti 8 órában, 
IELTS nyelvvizsga előkészítő 
heti 8 órában, szókincs, írás, beszéd, 
kiejtés, helyi kultúra, napi politika stb. 
 
 

 
485 NZD helyett 310 NZD/hét    (2- 12 hétnél) 
470 NZD helyett 300 NZD/hét  (13- 23 hétnél) 
455 NZD helyett 289 NZD/hét      (24+ hétnél) 
 
 
Nyelviskolai szemeszter és tanév: 
20 hét: 5300 EUR  
24 hét: 6360 EUR  
32 hét: 8480 EUR  
 
 
 
 



IELTS vagy Cambridge   nyelvvizsga 
előkészítő 
heti 28 tanóra nyelvvizsga előkészítő 
 
 
 
 
 

485 NZD helyett 310 NZD/hét     (2- 12 hétnél) 
470 NZD helyett 300 NZD/hét  (13- 23 hétnél) 
455 NZD helyett 289 NZD/hét      (24+ hétnél) 
 
IELTS minden hétfőn  indul,  
Cambridge csak meghatározott dátumokon.  
választható időtartam: 2-10 hét 

 
Egyszeri beiratkozási díj: 260 NZD helyett 130 NZD 
 
Egyszeri szállásfoglalási díj: 260 NZD 

Szállás családoknál :  
családoknál, egyágyas szobában, félpanzióval, hétvégén teljes ellátással: 
295 NZD /hét (18 év felettieknek) 
családoknál, egyágyas szobában, félpanzióval, hétvégén teljes ellátással: 
325 NZD/hét (16-17 éveseknek) 
Saját fürdőszobás, egyágyas szoba, félpanzióval, hétvégén teljes ellátással: 
365/hét (16 év felettieknek) 

Kérhet ő elhelyezés kollégiumban is:  
kétágyas szobában,  önellátással: 250 NZD/hét (18 éven felülieknek) 
egyágyas szobában, önellátással: 330 NZD/hét (18 éven felülieknek) 
 
Kérhet ő elhelyezés bérelt lakásban is:  
egyágyas szobában, önellátással: 360 NZD-tól/hét (18 éven felülieknek) 
 

Kalkuláció példa 
májusi, 2 hetes, General English  nyelvtanfolyam Aucklandben 
családi elhelyezés, egyágyas szoba, félpanzió, 18 év feletti diák  
 
Egyszeri beiratkozási díj: 130 NZD (260 NZD helyett) 
Egyszeri szállásfoglalási díj: 260 NZD 
Tanfolyam: 522 NZD (830 NZD helyett) 
Szállás, ellátás: 590 NZD 
Ügyintézés: a szokásos 60 NZD helyett 0 EUR 
 
ÖSSZESEN: 1502 NZD vagy 270.400,- Ft (180 Ft/NZD-on  számolva) 
(498 NZD kedvezmény a szokásos árhoz képest)  
 
 
 
A Kaplan nyelviskola lánc teljes 2018-as angol nyel vű katalógusa  
megnézhető és lementhető itt: www.bigben.hu/Akcios/KaplanBrochure.pdf 
 
A Kaplan nyelviskola lánc teljes 2018-as árlistája  
megnézhető és lementhető itt: www.bigben.hu/Akcios/KaplanPrices.pdf 
(Ezekből az árakból adjuk a fent részletezett kedvezményeket az oktatásra vonatkozóan. 
A szállás arak megegyeznek a fent megadottakkal, ebből sajnos nincsen kedvezmény) 
 
 
 



 
BIG BEN Language Studies 

Külföldi oktatási programok szakért ője 
1991 óta 

Telefon:  (06-1) 318-5732, (0630) 513-4247 
 

E-mail: info@bigben.hu  
 

www.bigben.hu  
 


