Nyelvtanulás a tanár otthonában Angliában
10-17, 18-21 éveseknek és 18 év felettieknek,
Szülő+Gyerek

Ifjúsági tanfolyamok 10-13, 14-17. 14-21 éveseknek
Helyszín: 300 településen az Egyesült Királyságban
Tanfolyamtípusok: 1:1 magánóra (egy tanár-egy diák)vagy
2:1 tanóra (egy tanár-két diák, akik azonos nyelvi szinten vannak)
Általános angol
Tanári továbbképzés
Üzleti angol nyelv
Nyelvvizsga felkészítés: IELTS, Cambridge, TOEFL, TOEIC vizsgákra
10-13 és 14-17 évesek - óraszám és árak/hét
15x60 perc oktatási program 1:1 ára 1 hétre: 1025 GBP,
20x60 perc oktatási program 1:1 ára 1 hétre: 1175 GBP,
25x60 perc oktatási program 1:1 ára 1 hétre: 1325 GBP,
10-13 éveseknek a heti felár 1:1 tanfolyamnál: 245 GBP,
Az ifjúsági 1:1 tanfolyamoknál ár tartalmazza:
szintfelmérést a program elején
oktatást a választott óraszámban és a tananyagokat
tanfolyam látogatási igazolást, ajánlásokkal a tanulás folytatására
szállást a nyelvtanár otthonában, egyágyas szobában, teljes ellátással
heti 2 helyi kirándulást kísérettel
2 hetes vagy hosszabb tanfolyamnál hétvégi 1 napos kirándulást is belépőjegyekkel
transzfert a helyi vonat vagy busz állomásról
biztosítást
Érkezés: vasárnap, elutazás: szombaton egész évben
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14-21 évesek - nyári 2:1 ifjúsági tanfolyamok - óraszám és árak/hét/fő
- csak 2018.06.24 és 09.01 között
- Az angol szervezők párosítják össze a diákokat, nyelvi tudásszint
és nemzetiség (nem lehet azonos) figyelembe vételével.
- heti 15x60 perc oktatási program minimum 2 hétre
12-13 éveseknek a program ára 2 hétre: 2130 GBP, további hét: 1065 GBP
14-21 éveseknek a program ára 2 hétre: 1750 GBP, további hét: 875 GBP
A nyári ifjúsági 2:1 tanfolyamoknál ár tartalmazza:
szintfelmérést a program elején
oktatást és a tananyagokat
tanfolyam látogatási igazolást, ajánlásokkal a tanulás folytatására
szállást a nyelvtanár otthonában, egy- vagy kétágyas szobában, teljes ellátással
heti 3 kirándulást tanári kísérettel
délutáni programok a diáktárssal
transzfert a helyi vonat vagy busz állomásról
biztosítást
Érkezés: vasárnap, elutazás: szombaton 06.24 és 09.01 között
Az árak a repülőjegyet és a repülőtéri transzfer díját nem tartalmazzák.

Tanfolyamok felnőtteknek 18 éves kortól
Helyszín: 300 településen az Egyesült Királyságban
Egyéni(1:1), két fős (2:1) és három fős (3:1)oktatás választható.
18 év feletti tanfolyamok - óraszám és árak/hét/fő
15x60 perc 1:1 oktatás ára 1 hétre: 895 GBP, 2:1 ára 1 hétre: 715 GBP, 3:1 ára 1 hétre: 615 GBP
20x60 perc 1:1 oktatás ára 1 hétre: 1035 GBP, 2:1 ára 1 hétre: 825 GBP, 3:1 ára 1 hétre: 725 GBP
25x60 perc 1:1 oktatás ára 1 hétre: 1175 GBP, 2:1 ára 1 hétre: 940 GBP, 3:1 ára 1 hétre: 840 GBP
30x60 perc 1:1 oktatás ára 1 hétre: 1315 GBP, 2:1 ára 1 hétre: 1050 GBP, 3:1 ára 1 hétre: 950 GBP
Saját fürdőszoba felára 1 hétre: 160 GBP
A felnőtt tanfolyamnál (18+) az ár tartalmazza:
szintfelmérést a program elején
oktatást a választott óraszámban és a tananyagokat
tanfolyam látogatási igazolást, ajánlásokkal a tanulás folytatására
szállást, egyágyas szobában, teljes ellátással a tanár otthonában
heti 2 helyi kirándulást kísérettel(belépőjegyek ára nélkül)
2 hetes vagy hosszabb tanfolyamnál hétvégi 1 napos kirándulást is (belépőjegyek ára nélkül)
transzfert a helyi vonat vagy busz állomásról
biztosítást
Érkezés: vasárnap, elutazás: szombaton
Az árak a repülőjegyet és a repülőtéri transzfer díját nem tartalmazzák.
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Szülő + Gyerek (7 éves kortól) 2:1 tanfolyamok - óraszám és árak/hét/2 fő
Tanulhatnak együtt, amennyiben egy szinten vannak vagy az óraszám megosztható szülő és gyerek
között tetszőleges arányban (1:1)
15x60 perc oktatási program
20x60 perc oktatási program
25x60 perc oktatási program
30x60 perc oktatási program

:1 ára 1 hétre: 1455 GBP,
2:1
2:1
:1 ára 1 hétre: 1655 GBP,
2:1
:1 ára 1 hétre: 1855 GBP,
2:1
:1 ára 1 hétre: 2055
20 GBP,

en javaslunk
jav
helyszínt angol partnerünk segítségével.
segítségével
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