Speciális árak a Big Ben diákjainak 2018-ben
London belváros, London zöldövezet,
Brighton, Cambridge

Tanfolyamok 16 éves kortól
Nyelviskola: elismert nyelviskolák
Csoportlétszám: maximum 15 fő
Nyelvi szintek: minden szinten oktatnak a teljesen kezdő kivételével
Kezdés: bármelyik hétfőn
Időtartam: minimum 1 hét
Egyszeri beiratkozási díj: 70 GBP
Tanfolyam / heti óraszám
(1 tanóra 50 perc)
Standard 20
A kurzus: 20 tanóra ált. angol
minden helyszínen indul
Standard 24
20 tanóra angol (20 óra ált. angol +
4 tanóra szabadon választott)
minden helyszínen indul
Intensive 30*
30 tanóra angol (20 óra ált. angol +
10 tanóra szabadon választott)
minden helyszínen indul

Heti ár GBP
260 GBP helyett
195 GBP /hét
(24+ hétnél
165 GBP/hét)
300 GBP helyett
215 GBP /hét
(24+ hétnél
185 GBP/hét)
340 GBP helyett
235 GBP /hét
(24+ hétnél
195 GBP/hét)

*Szabadon választott órák a heti 24 vagy heti 30 órás tanfolyamnál
kommunikáció, üzleti nyelv, IELTS, TOEFL, Cambridge nyelvvizsga előkészítők

English for Business
20 tanóra általános angol +
10 tanóra üzleti angol

340 GBP helyett
235 GBP /hét

minden helyszínen indul
Nyelvvizsga előkészítő
IELTS, TOEFL iBT, TOEIC
20 tanóra általános angol +
10 tanóra vizsgaelőkészítő
minden helyszínen, minden hónap
első hétfőjén indul
Cambridge nyelvvizsga előkészítő
30 tanóra angol

340 GBP helyett
235 GBP /hét

340 GBP helyett
235 GBP /hét

Cambridge FCE (B2 szint)
Cambridge CAE (C1 szint)
Nyáron 4 hetes tanfolyamok
indulnak.
Kezdés: 06.18 és 07.16.
Évközben 8-12 hetes Cambridge
vizsgaelőkészítők indulnak.
minden helyszínen indul
Tanfolyam 40 év felettieknek :
20 tanóra ált. angol normál (16+
csoportban) + heti 3 délutáni
szabadidős program (40+)
minden helyszínen, minden hónap első
hétfőjén indul, kivéve júliust

415 GBP/hét

Szállás Londonban (mindkét londoni nyelviskolánál érvényes árak)
családoknál
családoknál egyágyas szobában, reggelivel: 145 GBP/ hét
családoknál egyágyas szobában, félpanzióval: 190 GBP/ hét
executive család, saját fürdőszobás szoba, reggelivel: 220 GBP/hét
executive család, saját fürdőszobás szoba, félpanzióval: 255 GBP/hét
3. zónában történő elhelyezés felára: 20 GBP /hét
2. zónában történő elhelyezés felára: 35 GBP/hét
12 hétnél hosszabb tanfolyamnál 20 GBP/hét kedvezmény a szállás árból.
Családi elhelyezésnél heti 25 GBP nyári felár 06.17 és 08.26 között
Kérhető elhelyezés 18 év felettieknek több kollégiumban vagy bérelt lakásban is.
Árak: heti 285 GBP-től/ hét. Kérjük, érdeklődjön a részletekről!

Szállás Brightonban
családoknál,
családoknál egyágyas szobában, reggelivel: 125 GBP/hét
családoknál egyágyas szobában, félpanzióval: 165 GBP/hét
executive család, saját fürdőszobás szoba, reggelivel: 170 GBP/hét
executive család, saját fürdőszobás szoba, félpanzióval: 205 GBP/hét
Családi elhelyezésnél heti 25 GBP nyári felár 06.17 és 08.26 között
Kérhető elhelyezés 18 év felettieknek több kollégiumban is.
Árak: heti 175 GBP-től/ hét. Kérjük, érdeklődjön a részletekről!
Szállás Cambridge-ben
családoknál,
családoknál egyágyas szobában, reggelivel: 140 GBP/hét
családoknál egyágyas szobában, félpanzióval: 175 GBP/hét
Családi elhelyezésnél heti 25 GBP nyári felár 06.17 és 08.26 között
Kérhető elhelyezés 18 év felettieknek több kollégiumban is.
Árak: heti 190 GBP-től/ hét. Kérjük, érdeklődjön a részletekről!

Kalkuláció példa londoni tanfolyamra:
májusi, 2 hetes, heti 20 tanórás nyelvtanfolyam London belvárosában
családi elhelyezés, egyágyas szoba, reggelivel
Egyszeri beiratkozási díj: 70 GBP
Tanfolyam: 390 GBP (520 GBP helyett)
Szállás, ellátás: 290 GBP
Ügyintézés: 0 GBP (a szokásos 50 GBP helyett)
ÖSSZESEN: 750 GBP, vagy 270.000,- Ft (360 Ft/GBP árfolyamon számolva)
(180 GBP kedvezmény a szokásos árunkhoz képest)
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