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Wimbledont világszerte híressé tette a tenisz- 
verseny, amely nem hivatalos világbajnokságnak 
számít füves talajon. Wimbledon önálló, kedves 
kisváros a nagyváros, London határain belül. 
Kedvelt lakóövezetnek számít, ahol sok a 
zöldterület, de mindenféle szolgáltatóegység is 
működik. A belváros metróval, 20-25 perc  alatt 
érhető el.

A nyelviskola Wimbledon központjában 
található.Wimbledon metróállomás 600 méterre 
van az iskolától, South Wimbledon metróállomás 
szintén hasonló távolságra található, és a helyi 
buszok az iskola kapujától nem messze állnak 
meg. 

A Centre Court bevásárlóközpont, az Odeon 
multiplex mozi, a YMCA sportcentrum és edző-
terem, valamint a wimbledoni uszoda mind a 
közelben találhatók, a Broadway-en. 

Az iskolát boltok és kávézók veszik körül, és 
Wimbledon kellemes, kertvárosi része, ahol az 
iskola által biztosított családok döntő többsége is 
lakik, közel van.

Az iskolaépület és felszereltsége:
17 világos és tágas, központi fűtéses tanterem és 
egy társalgó kényelmes bútorokkal.
Könyvekkel, kazettákkal és magazinokkal jól 
felszerelt könyvtár és tanulószoba, az otthoni, 
vagy iskolai önálló tanulás elősegítésére.
Számítógépterem ingyenes e-mail és internet 
használattal.
Kávézójában házias ételek, meleg és hideg italok 
kaphatók reggeli- és ebédidőben. 
Ingyenesen hozzáférhetők a napilapok és 
folyóiratok a társalgóban.

Wimbledon önálló kedves kisváros a nagyváros, London hatá- 
rain belül. Világszerte híressé tette teniszversenye. Kedvelt lakó- 
övezetnek számít, ahonnan a belváros 20 percre van metróval. 

Kurzusok / heti óraszám: 
(45 perces órák) 
A kurzus:  20 óra ált. angol                  
B kurzus:  29 óra ált. angol 
Csoportlétszám: 
maximum 12 fő 
Nyelvi szintek: 
6 szinten oktatnak
Kezdési időpontok: 
minden  hétfőn                                               
Szállás: 
családoknál, egyágyas 
szobában, reggelivel 
vagy  félpanzióval. 
Szállás vasárnaptól 
szombatig biztosított. 
További kurzusok: 
- Cambridge-i 
nyelvvizsgákra előkészítő 
tanfolyamok 
(10-12 hét)
- IELTS előkészítő 
(min. 4 hét)
- Nyelviskolai tanév 
(36 hét)
- Magánórák 
(tetszőleges számban 
az A, B kurzussal 
kombinálva vagy önállóan)
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