
 Auckland & Christchurch

 Standard, Intenzív, Üzleti
 16 éves kortól

Új-Zéland csodálatosan szép, változatos ország: 
hegyek, tenger, strandok, folyók,  gejzírek teszik 
egyedülállóvá. 
Auckland, a sziget fővárosa egymilliós 
nagyváros, amelynek két tengeri kikötője van. 
Ezek és környékük képezik a város központját.  
A "vitorlák városát" a világ egyik legkellemesebb 
és legizgalmasabb településének tartják. 

Az aucklandi iskola egy elegáns épületben, a 
város legnépszerűbb negyedében található, közel 
Auckland legnagyobb parkjához a Domain-hez. 
Az iskola könnyen elérhető tömegközlekedéssel; 
társalgó, könyvtár, számítógépek várják a 
diákokat.
 
A 330.000 lakosú Christchurch a déli sziget 
legnagyobb városa, kulturális és oktatási centrum. 
Az 1979-ben, Új-Zélandon elsőként megnyitott 
iskola egy új hétemeletes épületben kapott helyet, 

és ugyanitt működik a Design and Arts College is, 
így mód van helyi diákokkal találkozni. 
Tantermei mellett társalgója, könyvtára, hangtára, 
tetőterasza van. 
 
További kurzusok a két városban: 
- Cambridge-i  vizsgaelőkészítők (9-12 hét) 
- TOEIC, IELTS vizsgaelőkészítők (10 hét) 
- Nyelvtanfolyam + szakmai gyakorlat 
- Graphic design kurzusok (csak Christchurch)
- Nyelviskolai tanév 

A két nagyobb szigeten fekvő Új-Zéland: a legtávolabbi angolul 
beszélő ország, amely várja azokat a tanulni vágyó diákjainkat, 
akik egyúttal szeretnék megismerni ezt az egzotikus országot. 
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Kurzusok/heti óraszám: 
(45 perces órák)                                           
A kurzus: 20 óra ált. angol                                             
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
D kurzus:  B kurzus + 
heti 8 óra IELTS nyelvvizsga 
előkészítő (legalább közép-
haladó szint szükséges) 
(Évközben 10 hét, de nyáron 
5 hetes is indul: 06.02-én és 
07.10-én)

Csoportlétszám: 
maximum 15, átlag 12 fő 
Nyelvi szintek: 
8 szinten oktatnak                     

Kezdési időpontok: 
minden hétfőn (Teljesen 
kezdőket nem fogadnak.)                                                              

Szállás: 
- családoknál, egyágyas 
szobában,  hét közben 
félpanzióval, hétvégén 
teljes ellátással 
- vagy diákszállóban, egy- 
vagy kétágyas szobában, 
ellátás nélkül (csak 
Auckland)
- vagy apartmanban, 
egyágyas szobában, ellátás 
nélkül (csak Christchuch) 


