
 

 

 

Málta 2. St. Julians  
(év közben 16 éves, nyáron 17 éves kortól 
vagy 30 éves kortól külön csoportban)  
 

További részletek a nyelviskoláról: http://www.bigben.hu/p18-nyelvtanfolyamok-maltan-st-julians.htm 

Oktatás: 

Beiratkozási díj: 100 EUR (egyszeri költség, a tanfolyami beiratkozási díjat, a szállásfoglalási 
díjat, tananyagot és a külföldi banki költséget is tartalmazza) 
 
Tanfolyamok kezdődnek: minden hétfőn 
Érkezés-elutazás: szombat-szombat vagy vasárnap-vasárnap 
 
Tanfolyam típusok: 
A’ kurzus heti 20 tanóra általános angol 
B kurzus 30 tanóra általános angol vagy 20 tanóra általános angol + 10 tanóra üzleti angol 
vagy 20 tanóra általános angol + 10 tanóra nyelvgyakorlás a városban 
 

1-11 hetes időtartam - heti árak 
Heti 20 tanóra: 215 EUR/hét, főszezonban: 235 EUR/hét max. 12 fő/csoport (A kurzus)* 
Heti 30 tanóra: 320 EUR/hét, főszezonban: 340 EUR/hét max. 12 fő/csoport (B kurzus)* 
 
Heti 20 tanóra: 360 EUR/hét, főszezonban: 380 EUR/hét max. 6 fő/csoport (C kurzus)* 
Heti 30 tanóra: 445 EUR/hét, főszezonban: 465 EUR/hét max. 6 fő/csoport (D kurzus)* 
 
12-23 hetes időtartam - heti árak 
Heti 20 tanóra: 190 EUR/hét, max. 12 fő/csoport max. 12 fő/csoport (A kurzus) 
Heti 30 tanóra: 235 EUR/hét, max. 12 fő/csoport max. 12 fő/csoport (B kurzus) 
 
 
24 hetes időtartamtól - heti árak – Nyelviskolai tanév 
Heti 20 tanóra: 175 EUR/hét, max. 12 fő/csoport max. 12 fő/csoport (A kurzus) 
Heti 30 tanóra: 215 EUR/hét, max. 12 fő/csoport max. 12 fő/csoport (B kurzus) 
 
30 éves kortól az ’A’ és ’B’ tanfolyam indul külön csoportban is. Az árak megegyeznek.  



 
 
 
Üzleti angol kiscsoportban, 30 év felettieknek 
Heti 20 tanóra: 390 EUR/hét, főszezonban: 410 EUR/hét max. 6 fő/csoport (E kurzus) * 
Heti 30 tanóra: 480 EUR/hét, főszezonban: 500 EUR/hét max. 6 fő/csoport (F kurzus) * 
 
* A főszezon 06.17 és 09.27 között van. 
 
 
4 vagy 8 hetes IELTS, Cambridge vagy TOEFL nyelvvizsga előkészítő indul középhaladó szinttől 
( 4 hét, heti 30 óra: 1280 EUR) + főszezoni felár, 20 EUR/hét 
( 8 hét, heti 30 óra: 2560 EUR) + főszezoni felár: 20 EUR/hét 
IELTS vagy TOEFL felkészítő középszinttől minden hétfőn indul 
FCE, CAE felkészítő indul: 01.07, 04.01, 07.01, 09.23 
 
 
50+ tanfolyamok (külön tanfolyam sok szabadidős programmal)   
05.06-05.17 vagy 09.23-10.04 között 
heti 20 tanóra általános angol kiscsoportban + szabadidős programok 
Ár 2 hétre: 930 EUR 
 
* A főszezon 06.17 és 09.27 között van. 
 
 
Szállás:  
 
családnál, kétágyas szobában,reggelivel: 175 EUR/hét, főszezonban: 220 EUR/hét  
családnál, egyágyas szobában, reggelivel: 230 EUR/hét, főszezonban: 350 EUR/hét 
 
családnál, kétágyas szobában, félpanzióval: 190 EUR/hét, főszezonban: 235 EUR/hét  
családnál, egyágyas szobában, félpanzióval: 245 EUR/hét, főszezonban: 365 EUR/hét 
 
saját fürdőszobás szoba felára családnál: 80 EUR/hét 
 
apartmanban, kétágyas szoba, önellátás: 170-185 EUR/hét, főszezonban: 240-260 EUR/hét 
apartmanban, egyágyas szoba, önellátás: 270-285 EUR/hét, főszezonban: 400-430 EUR/hét 
 
önálló apartman max. 2 főre, önellátás: 390 EUR/hét, főszezonban: 500 EUR/hét 
  
18 év alattiak csak családnál lakhatnak vagy ifjúsági tanfolyamra mehetnek, ahol kollégiumi 
elhelyezés is lehetséges. 
 
* A főszezon 06.17 és 09.27 között van. 
 
 



Repülőtéri transzfer oda/vissza: benne van az árban, amennyiben a diák szállást is kér az iskolától. 
 

A, B, C, D, E, F kurzusnál az ár a tanórákon kívül tartalmaz:   
 - tankönyvet,online és papír alapú tananyagokat 
- angol nyelvi programokat és workshopokat a tanórákon túl 
 - " welcome activity-t" 
 - beach club belépőt (csak nyáron, vasár- és ünnepnapok kivételével) 
 - internet hozzáférést az iskolában 
 - repülőtéri transzfert oda-vissza 
 - fitnesz bérletet nagyon kedvező áron lehet vásárolni 
 - további szabadidős program ajánlatot kedvező árakon 
 

További felnőtt kurzusok:  
 - Tetszőleges számú magánóra bármely tanfolyam kiegészítéseként 
 - magánórák önmagukban (heti 20, 30, 40)  
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