
 

 
BOURNEMOUTH 3., ANGLIA 

a British Council által elismert nyelviskola 
Standard, Intenzív, Üzleti 
16 éves kortól 
 
Bournemouth 160.000 lakosú tengerparti város, kilenc mérföldes homokos tengerpartja, látványos 
kertjei és parkjai híresek Angliában. Üdülőjellege mellett a város Dél-Anglia egyik legjelentősebb 
kulturális centruma.egyetemi város. Kedvező fekvéséből adódóan remek kirándulásokat lehet tenni a 
New Forestbe, Stonehenge-be, Poole-ba, Winchesterbe.  
A londoni repülőtér és a belváros könnyen elérhető autóbuszon.(Kb. 2 óra - 160 km) 
 
 

 

  

A nyelviskola az összeépült Bournemouth és Poole városok között, a tengerparttól egy kilométerre 
található kellemes környzetben. Az intézmény jól felszerelt, saját kerttel rendelkezik. 
 
Az iskola: 
Bournemouth 3. - a British Council által elismert nyelviskola 

Kurzusok/heti óraszám: (40 perces órák) 
 
16 éves kortól  egész évben: 

Beiratkozási díj: 60 GBP ( a külföldi nyelviskola számolja fel mindegyik tanfolyamnál) 
 
'A' tanfolyam: heti 20 óra ált. angol 
Időtartam: minimum 4 hét, kezdés 4 hetente (a kezdési időpontokat lásd alább) 
 
'A' tanfolyam árai: 
4-7 hétig:  136 GBP/hét 
8-23 hét:   124 GBP/hét 
24-35 hét: 120 GBP/hét 
  

 



 

'B' tanfolyam: heti 20 óra ált. angol + 8 óra választható 
(általános nyelv vagy beszédgyakorlat) 
Időtartam: minimum 4 hét, kezdés 4 hetente (a kezdési időpontokat lásd alább) 

'B' tanfolyam árai: 
4-7 hétig: 159 GBP/hét 
8-23 hét: 151 GBP/hét 
24-35 hét: 142 GBP/hét 
  

'C' nyelvtanfolyam: heti 40 óra ált. angol 
Időtartam: minimum 2 hét, kezdés 4 hetente (a kezdési időpontokat lásd alább) 

'C' nyelvtanfolyam árai: 
2-4 hétig: 234 GBP/hét 
 
 
16 éves kortól  nyári kurzusok 06.22 és 08.28 között 
 
Beiratkozási díj: 60 GBP ( a külföldi nyelviskola számolja fel mindegyik tanfolyamnál) 
 
 
'D' nyelvtanfolyam: heti 20 óra ált. angol 
Időtartam: minimum 2 hét, kezdés hetente  
(utolsó 2 hetes kezdés: 08.17.) 
'D' nyelvtanfolyam ára: 147 GBP/hét 

 
 
'E' nyelvtanfolyam: heti 40 óra ált. angol 
Időtartam: minimum 2 hét, kezdés hetente  
(utolsó 2 hetes kezdés: 08.17.) 
'E' nyelvtanfolyam ára: 246 GBP/hét 

 
Csoportlétszám: 
maximum 15 fő, a húsvéti és nyári időszakban maximum 16 fő 
 
 
Nyelvi szintek: 7 szinten oktatnak  

 
Kezdési időpontok: 
A, B, C tanfolyam: 4 hetente: 01.05, 02.02, 03.02, 03.30, 04.27. 
05.26, 06.22 ,08.03, 09.01, 09.28,10.26,11.23. 
 
D, E tanfolyam: a nyári hónapokban hetente indul 06.22 és 08.28 között 
(Utolsó tanfolyam kezdés: 08.17 (csak 2 hetes) 

 
 
  



  

 

Nyelviskolai tanév program: 
 
Beiratkozási díj: 60 GBP ( a külföldi nyelviskola számolja fel mindegyik tanfolyamnál) 

36 hét, heti 20 tanóra: 3490 GBP 
36 hét, heti 28 tanóra: 3990 GBP 
 

Szállás: (szombattól szombatig biztosított) 
 
családoknál, egyágyas szobában, félpanzióval, hétvégén teljes ellátással  
(Kétágyas elhelyezés június közepétől augusztus végéig kérhető.) 
 
Szállás árak: 
01.03-tól 06.20-ig, majd 08.29-től 12.19-ig: 107 GBP/hét (egyágyas szoba) 
06.20-től 08.29-ig: 130 GBP/hét egyágyas szoba 
06.22-től 08.31-ig: 112 GBP/hét kétágyas szoba 
 
Hétköznap ebédelni az iskola éttermében lehet, ahol hideg és meleg ételeket lehet kapni. 
 

 
 

BIG BEN Language Studies 

Külföldi oktatási programok szakértıje 1991 óta 

Telefon: (06-1)318-5732, 06-30-513-4247 
E-mail: bigben@bigben.hu 

 

 
 
 
 
 
 


