
 Brighton 1.
 a British Council 
 által elismert nyelviskola 
 Standard, Intenzív, Üzleti
 16 éves kortól,
 Junior 15-18 éveseknek

Brighton a legnagyobb és legnépszerûbb 
tengerparti üdülõhely Angliában. Híres kitûnõ 
klímájáról, hosszan elnyúló strandjairól és 
parkjairól. Brighton szimbóluma a Royal 
Pavilion, mely indiai stílusban épült, ugyanakkor 
belseje kínai hatást tükröz.

A várost két egyeteme, számos színháza, 
múzeumai és gazdag mûvészeti élete Dél-Anglia 
egyik kulturális központjává is teszik.

Londonból vonattal ötven perc alatt elérhetõ. 
A londoni repülõtérrel közvetlen buszjárat köti 
össze, különösen a gatwicki repülõtér esik közel. 

A nyelviskola a Brighton központi részén 
található, kb 10 perces sétára az iskola kollé-
giumától. Tágas tantermei, társalgója, kellemes 
kertje van.

www.iranyanglia.hu

Az iskola különlegessége, hogy saját kollégi-
ummal rendelkezik, így 50 saját fürdõszobás, 
kényelmesen berendezett szobájában is tud 
szállást biztosítani diákjainak a családi elhelyezés 
mellett.

A kollégium épülete közvetlenül a parti sétányon, 
a West Pierrel szemben található. (Lásd a fenti 
képen.)A város központja és a strand rövid séta 
csupán, a kollégium saját étteremmel, pubbal 
és diszkóval rendelkezik.

Brighton a legnagyobb és legnépszerûbb tengerparti üdülõhely 
Angliában. Híres kitûnõ klímájáról, hosszan elnyúló strandjairól 
és parkjairól. Brighton szimbóluma a Royal Pavilion.

Kurzusok/heti óraszám: 

16 éves kortól

Csoportlétszám: 

Szállás: 

Üzleti nyelv (minimum 
középhaladó szint 
szükséges)

(45 perces órák)

A kurzus: heti 20 óra ált. 
angol
B kurzus: heti 30 óra ált. 
angol

C kurzus: heti 20 óra ált. 
angol + teljes szabadidõs 
program (családi 
elhelyezés)
D kurzus: heti 20 óra ált. 
angol + teljes szabadidõs 
program (kollégiumi 
elhelyezés)
Heti 30 órás tanfolyam 
felára a C, D kurzusnál: 
30 GBP/hét

A, B kurzus: 
maximum 12 fõ
C kurzus: maximum 15 fõ

7 szinten oktatnak

A, B kurzus: minden 
hétfõn
C, D kurzus: nyáron 
hetente, évközben 
ritkábban 
(Kérjük, érdeklõdj a 
kezdési idõpontokról!)

A, B kurzus: családoknál, 
egy- vagy kétágyas 
szobában, félpanzióval
- vagy az iskola 
kollégiumában, egy- vagy 
kétágyas szobában, 
önellátással, reggelivel, 
félpanzióval vagy teljes 
ellátással
- vagy bérelt lakásban, 
egy- vagy kétágyas 
szobában, önellátással
C kurzus: családoknál, 
kétágyas szobában, teljes 
ellátással
D kurzus: az iskola 
kollégiumában, 3-4 ágyas 
szobában, teljes ellátással

- Cambridge-I 
vizsgaelõkészítõk (PET, 
FCE, CAE, CPE; 12 hét)

- Egyéni oktatás (heti 10, 
20, 30 tanóra)

15-18 éveseknek

Kezdési idõpontok:

További kurzusok:

Nyelvi szintek: 

 

- 
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