Speciális árak a Big Ben diákjainak 2012-ben
Ausztráliában: Brisbane, Cairns, Perth

Tanfolyamok 16 éves kortól
Választható a Brisbane, Cairns, Perth
A helyszíneket kombinálni is lehet egymással.
Csoportlétszám: maximum 15 fı
Nyelvi szintek: minden szinten oktatnak a teljesen kezdı kivételével
Kezdés: bármelyik hétfın
Tanfolyam / heti óraszám
Heti ár AUD
(1 tanóra 45 perc)
Vacation English
A kurzus: 20 óra ált. angol
250-285 AUD
(Csak turista vízummal lehet ezen a
Helyett
tanfolyamon tanulni!)
230 AUD
Intensive English
(reggeltıl délutánig)
28 óra angol (20 óra ált. angol
315-365 AUD
+ 8 óra szabadon választott)
+ 7 óra önálló tanulás
helyett
Szabadon választott órák:
240 AUD
üzleti nyelv heti 8 órában
szókincs, írás, beszéd, kiejtés, helyi
kultúra, napi politika stb. vagy IELTS,
(20 héttıl:
Cambridge vizsga elıkészítık
230-235
AUD)
Intensive English
(délutántól estig) csak Perth-ben
270 AUD
26 óra angol (20 óra ált. angol
+ 6 óra szabadon választott)
helyett
Szabadon választott órák:
üzleti nyelv heti 6 órában
szókincs, írás, beszéd, kiejtés, helyi
kultúra, napi politika stb.
vagy IELTS, Cambridge, TOEIC
vizsga elıkészítık

220 AUD
(20 héttıl:
210 AUD)

Egyszeri beiratkozási díj: 195 AUD
Egyszeri szállásfoglalási díj: 195 AUD
Szállás:
Az iskola által ajánlott szállást nem kötelezı igénybe venni. Gyakran diákjaink csak az elsı
2-4 hétre foglalnak az iskolánál szállást, utána vagy hosszabbítanak vagy további
szállásukat saját maguk oldják meg.
Szállás családoknál,
egyágyas szobában, heti 16 étkezéssel: 215 AUD hét (18 év felettieknek, Cairns)
egyágyas szobában, heti 16 étkezéssel: 230 AUD hét (18 év felettieknek, Brisbane)
egyágyas szobában, heti 14 étkezéssel: 245 AUD hét (18 év felettieknek, Perth)
egyágyas szobában, heti 16 étkezéssel: 255 AUD hét (18 év alattiaknak, Cairns)
egyágyas szobában, heti 16 étkezéssel: 265 AUD hét (18 év alattiaknak, Brisbane)
egyágyas szobában, heti 14 étkezéssel: 270 AUD hét (18 év alattiaknak, Perth)

Kérhetı elhelyezés 18 év felettieknek apartmanban (bérelt lakásban)
vagy diákszállóban (hostelben)
Hostel egyágyas szoba, heti 12 étkezés: 295 AUD/hét (Brisbane)
Hostel (diákszálló), egyágyas szoba, önellátás: 220 AUD/hét (Cairns)
Hostel (diákszálló), egyágyas szoba, önellátás: ár lekérésre (Perth)

Kalkuláció példa:
4 hetes, heti 28 + 7 órás nyelvtanfolyam Cairns-ben
családi elhelyezés, egyágyas szoba, heti 16 étkezés, 18 év feletti diák
Egyszeri beiratkozási díj: 195 AUD
Egyszeri szállásfoglalási díj: 195 AUD
Tanfolyam: 960 AUD
Szállás, ellátás: 860 AUD
ÖSSZESEN: 2210 AUD vagy 442.000,- Ft (200 Ft/ 1 AUD árfolyamon számolva)
Hosszú idıtartamú, 20 vagy 32 hetes tanfolyamok is a katalógus árhoz képest
jelentıs kedvezménnyel!
További részletek az perthi iskoláról: http://www.bigben.hu/page39kaplanaspectperth.htm
A Kaplan Aspect nyelviskolalánc teljes 2012-es angol nyelvő katalógusa
megnézhetı és lementhetı itt: http://www.bigben.hu/Kaplan2012_Brochure.pdf

A Kaplan Aspect nyelviskolalánc teljes 2012-es árlistája
megnézhetı és lementhetı itt: http://www.bigben.hu/Kaplan2012_Pricelist.pdf
(Ezekbıl az árakból adjuk a fent részletezett kedvezményeket az oktatásra vonatkozóan)

BIG BEN Language Studies
Külföldi oktatási programok szakértıje 1991 óta

Telefon: (06-1)318-5732, 06-30-513-4247
E-mail: info@bigben.hu
Ügyfélfogadás: 1085 Budapest, Csepreghy u.4.
Csak elızetes telefonos vagy E-mail egyeztetés után!

