Kurzusok/heti óraszám:
(45 perces órák)
A kurzus: 20 óra ált. angol
nyelvtanfolyam
B kurzus: 20 óra ált. angol
+ 7 óra önálló tanulás
C kurzus: 28 óra ált. angol
(20 óra ált. angol +
8 óra szabadon választott) +
7 óra önálló tanulás
Szabadon választott órák:
üzleti nyelv, IELTS
nyelvvizsga előkészítő,
szókincs, írás, beszéd,
kiejtés, helyi kultúra, napi
politika stb. (helyszíntől
függően)
D kurzus: 20 óra TOEFL
iBT vizsgafelkészítő angol
+ 15 óra irányított
felkészülés
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Csoportlétszám:
maximum 15, átlag 12 fő
Nyelvi szintek: 7 szinten
oktatnak. Teljesen kezdőt
nem fogadnak.
Kezdési időpontok:
általában minden hétfőn.
Szállás szombattól
szombatig biztosított.
Szállás:
családoknál, egy- vagy
kétágyas szobában,
reggelivel vagy
félpanzióval.
Többféle kollégiumban,
többféle ellátással is
megoldható. Kérjük,
érdeklődj a részletekről!
További kurzusok:
-Üzleti angol (20 óra ált.
angol + 8 óra üzleti angol)
+ 7 óra önálló tanulás
-20 vagy 32 hetes
nyelviskolai tanév
-GMAT, GRE vizsgák
-Nyelvtanfolyam + szakmai
gyakorlat
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A nyolcmillió lakosú “ Nagy Alma” a világ egyik legérdekesebb
és legizgalmasabb városa. New Yorkban világszínvonalú
múzeumok, galériák és éttermek közül válogathatsz.
Standard, Intenzív, Üzleti

Pennsylvania, Connecticut és Massachusetts. Az
17 tantermes iskola tömegközlekedéssel
mindenhonnan könnyen megközelíthető.

16 éves kortól

A nyolcmillió lakosú „Nagy Alma” a világ egyik
legérdekesebb és legizgalmasabb városa.
Itt Amerika leghíresebbb ikonjai között, mint az
Empire State Building, a Statue of Liberty, a
Times Square tanulhatsz. Világszínvonalú
múzeumok, galériák és éttermek közül
válogathatsz. A Greenwich Village-től a Central
Parkig, Little Italy-től a Lower East Side-ig
mindig újabb és újabb kihagyhatatlan látnivalókat
ismerhetsz meg.
Partnerünk három nyelviskolát ajánl a városban
diákjainknak.
NEW YORK - EMPIRE STATE BUILDING
A nyelviskola a világ egyik leghíresebb
épületében, az Empire State Building
63. emeletén működik. Diákjaink hihetetlen
kilátást élvezhetnek, látható innen egész New
York City és a környező államok: New Jersey,

NEW YORK – MIDTOWN
A Midtown iskola, Manhattan szívében a két
híres nevezetesség, a Central Park és a
Times Square között található. A parkban
lehetőség van kerékpározásra, csónakázásra és
piknikezésre, ezzel szemben A Times Square
mozgalmas programokkal, színházakkal, mozival
várja az odalátogatókat.
Az iskola multimédiás központtal, társalgóval,
könyvtárral felszerelt. Az órák után könnyen
elérhető sok látnivaló.
NEW YORK – EAST VILLAGE
East Village barátságos atmoszférájával és a New
York University otthonaként komoly diákélettel
rendelkezik. Híres zenei klubjairól és fontos
szerepe van a divat világában.
A jól felszerelt iskola az egyetemhez közel
található, számos lehetőséget kínálva a szabadidő
eltöltésére (Washington Square Park, Soho, Union
Square).
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