
NYELVISKOLAI TANÉV MÁLTÁN 2012/2013 
  
 

 
  

Minimum életkor: betöltött 16 év, felsı korhatár nincsen 

Az oktatás helyszíne: elismert nyelviskola Málta szigetén 

Heti óraszám: heti 30 tanóra (45 perces tanórák)  

Nyelvi szintek: 7 szinten oktatnak  

Csoportlétszám: maximum 12 fı 
  

Az oktatás idıtartama:  
24 vagy 36 hét + kb. 3 hét karácsonyi szünet a 2012. október 1-jén kezdı diákoknak.  
24 hét a 2012. január 2-án vagy a 2012.október 1-jén kezdı diáknak 
A tanéven belüli szünetben haza lehet jönni, de maradni is lehet.  
A karácsonyi szünet 2012.12.12-tıl 2013. 01.01-ig tart. 
  

Szállás:  
- családoknál, egy- vagy két ágyas szobában, félpanzióval  

- vagy apartmanban/kollégiumban (két minıségi fokozat választható)  
  egy- vagy kétágyas szobában, önellátással 

Kezdési idıpontok: 
24 hetes program kezdése: 2012.01.02 vagy 2012.10.01 vagy 2013.01.02 
36 hetes program kezdése: 2012.10.01 
A fentiektıl eltérı idıpontban is lehet kezdeni, de csak az iskola külön engedélyével. 
Az árak a fentiektıl eltérı  kezdési idıpontnál az alábbiaktól eltérhetnek. 
 
 
Árak:  
Mindegyik változatnál az ár tartalmazza a heti 30 órás oktatást is max.12 fıs csoportban. továbbá a 
tananyagokat, az oda-vissza repülıtéri transzfert, szezonban a beach club használatát, szabadidıs 
programokat, kirándulásokat, ingyenes wifi internetet az iskolában és az 
apartmanban/kollégiumban. 



Az áraknál elıször a 24 hétre majd a 36 hétre vonatkozót tüntetjük fel. 
 
Oktatás heti 30 órában + szállás 24 hétre / 36 hétre 
családnál, kétágyas szobában félpanzióval: 5.880 EUR / 8460 EUR  
Egyágyas szoba felára családnál: 40 EUR/hét 
 
apartmanban / kollégiumban kétágyas szobában, önellátással 
1. kategóriájú apartmanban (standard), önellátással: 4.880 EUR / 6.990 EUR 
2. kategóriájú apartmanban (komfort),  önellátással: 5.880 EUR / 8.280 EUR 
Egyágyas szoba felára mindegyik katagóriánál: 80 EUR/hét 
 
Csak tanfolyam (szállás nélkül): 3640 EUR/ 4990 EUR 
 
A karácsonyi szünet alatti szállás ára, amennyiben a diák Máltán marad,   
plusz költséget jelent. 

 
 
 
 
 

További felvilágosítás és jelentkezés: 

BIG BEN Language Studies 

Telefon: 318-5732, 06-30-513-4247 

E-mail: bigben@bigben.hu 

www.bigben.hu 
 

További angol, német, valamint francia, olasz, spanyol kurzusok, középiskolai tanév, 

felsıoktatás külföldön. Kérd katalógusunkat vagy látogasd meg weblapunkat! 


