
 

LONDON 8. Crystal Palace 
 

a British Council által elismert nyelviskola 
Standard, Intenzív 16 éves kortól 
Akciós árak július és augusztus kivételével egész évben 
 
 
Hol mőködik az iskola? 
Az iskola London Crystal Palace nevő kerületében található. Ez a csendes, kellemes kerület ideális a 
tanulásra, ugyanakkor vásárlási, szórakozási és remek sportolási lehetıségekkel is bír.  
London belvárosa vonattal, mindössze 20 perces utazással érhetı el. 

Az iskolaépület és felszereltsége 
Az iskolának 2 épületben 12 tanterme, számítógépes terme, mozi szobája, étterme, könyvesboltja, 
kertje van. Kollégiumi férıhelyeket is tudnak biztosítani diákjaiknak saját épületükben. 
 
Kurzusok / heti óraszám: (45 perces órák)  
A kurzus: 20 óra ált. angol  
B kurzus: 33 óra ált. angol  
 
Csoportlétszám: maximum 14 fı  
 
Nyelvi szintek: 6 szinten oktatnak 
 
Kezdési idıpontok: minden hétfın  
 
Szállás: családoknál, egyágyas szobában, félpanzióval.  
vagy kollégiumban, egy-vagy kétágyas szobában, reggelivel 
A szállás vasárnaptól szombatig biztosított.  
 
 
További kurzusok:  
- Cambridge-i nyelvvizsgákra elıkészítı tanfolyamok (10-12 hét) 
- IELTS elıkészítı (min. 4 hét) 
- Nyelviskolai tanév (36 hét- magánórák (tetszıleges számban  
  az A, B kurzussal kombinálva  vagy önállóan) 
- üzleti angol 2 hetes modulokban, középhaladó szinttıl, meghatározott idıpontokban 
Kérjük az üzleti tanfolyam részleteirıl érdeklıdjön! 



Árak a fıszezonon (06.30-08.29) kívül  

 
Beíratkozási díj: 50 GBP (egyszeri költség a külföldi nyelviskola számítja fel) 
 
A nyelvtanfolyam árai: 20 tanóra ( 45 perces órák )általános angol hetente  
Az ár érvényes 2014 01.06 és 06.27 valamint 09.01 és 12.19 között 
2 hétre: 295 GBP 
3 hétre: 435 GBP 
4 hétre: 575 GBP 
5 hétre: 650 GBP 
6 hétre: 780 GBP 
7 hétre: 910 GBP 
8 hétre: 980 GBP 
9 hétre:1110 GBP 
10 hétre: 1250 GBP, további hét: 125 GBP/hét 
16-23 hét: 120 GBP/hét 
24-35 hét: 110 GBP/hét 
36-48 hét: 100 GBP/hét 
  
A heti 33 tanórás (45 perces tanórák) tanfolyam felára: 54 GBP/hét 
  
 
Szállás:  
családoknál, hét közben félpanzióval, hétvégén teljes ellátással 
Az ár érvényes 2014 01.05 és 06.28 valamint 08.31 és 12.20 között 
A szállás ára egy hétre: 129 GBP kétágyas szobában 
A szállás ára egy hétre: 140 GBP egyágyas szobában 
 
  
Szállás:  
kollégiumban, önellátással, csak 18 év felettieknek 
Az ár érvényes 2014 01.05 és 06.28 valamint 08.31 és 12.20 között 
A szállás ára egy hétre: 129 GBP kétágyas szobában 
A szállás ára egy hétre: 140 GBP egyágyas szobában 
 
 
Szállás:  
szállodában, reggelivel, csak 18 év felettieknek 
Az ár érvényes egész évben 
A szállás ára egy hétre: 189 GBP kétágyas szobában 
A szállás ára egy hétre: 329 GBP egyágyas szobában 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Árak a fıszezonban (06.30-08.29 között) 

 
Beíratkozási díj: 50 GBP (egyszeri költség a külföldi nyelviskola számítja fel) 
 
A nyelvtanfolyam árai: 20 tanóra ( 45 perces tanórák )általános angol hetente  
Az ár érvényes 2014 06.30 és 08.29 közé esı hetekre 
2 hétre: 495 GBP 
3 hétre: 735 GBP 
3 hétre: 970 GBP 
További hét: 240 GBP 
  
A heti 33 tanórás (45 perces tanórák) tanfolyam felára: 24 GBP/hét 
  
 
Szállás:  
családoknál, hét közben félpanzióval, hétvégén teljes ellátással 
Az ár érvényes 2014 06.30 és 08.29 közé esı hetekre 
 
A szállás ára egy hétre: 147 GBP kétágyas szobában 
A szállás ára egy hétre: 159 GBP egyágyas szobában 
 
Szállás:  
kollégiumban, önellátással, csak 18 év felettieknek 
Az ár érvényes 2014 06.30 és 08.29 közé esı hetekre 
A szállás ára egy hétre: 177 GBP kétágyas szobában 
A szállás ára egy hétre: 199 GBP egyágyas szobában 
 
Szállás:  
szállodában, reggelivel, csak 18 év felettieknek 
Az ár érvényes egész évben 
A szállás ára egy hétre: 189 GBP kétágyas szobában 
A szállás ára egy hétre: 329 GBP egyágyas szobában 
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Külföldi oktatási programok szakértıje 1991 óta 

Telefon: (06-1)318-5732, 06-30-513-4247 
E-mail  

 
Ügyfélfogadás: 1085 Budapest, Csepreghy u.4. 

 Csak elızetes telefonos vagy E-mail egyeztetés után! 
 

   


