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Bristol izgalmas és élénk egyetemi város, ahol 
40.000 diák tanul. Félmillió lakosával Dél-Anglia 
második legnagyobb lélekszámú városa London 
után. A fõváros busszal másfél órányi útra 
fekszik.  

A város biztonságos és barátságos, ahol 
viszonylag kevés a külföldi, így jobban mód 
nyílik a helyiekkel való kapcsolatteremtésre. 

Bristol jelentõs kikötõváros, ipara azonban nem 
meghatározó. Manapság inkább a bank, 
biztosítási és oktatási szektor fejlõdik.

 Az ELC nyelviskolát 1969-ben alapították. Két 
épületben mûködik a jóhírû és gyönyörû Clifton 
városrészben. 
A közvetlen szomszédságában lévõ egyetem 
létesítményeit diákjaink is használhatják vagy 

csatlakozhatnak a számtalan egyetemi klubhoz és 
diákegylethez. Minden család, ahol diákjaink 
elhelyezést nyernek, gyalog megközelíthetõ az 
iskolából! 
Ezt az iskolát a színvonalas intenzív oktatást 
igénylõ diákjainknak ajánljuk elsõsorban.
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Kurzusok / heti óraszám: 
(45 perces órák) 
A kurzus: 
34 tanóra (28 tanóra / hét 
angol nyelv + 2 óra 
társalgási klub 
+ 4 óra (fakultatív) 
felügyelt önálló tanulás 
(Válaszható üzleti nyelv, 
kultúra, irodalom, társalgás 
óra a fenti kurzus keretén 
belül.)
B kurzus: A kurzus + 
heti 6 magánóra)                                                                                                                                             
Csoportlétszám:  
maximum 12, átlag 10 fõ
Nyelvi szintek: 
6 szinten oktatnak (a 
teljesen kezdõ kivételével)
Kezdési idõpontok: 
általában minden hétfõn. 
Szállás vasárnaptól 
szombatig biztosított.
Szállás:
 családoknál, egyágyas 
szobában, félpanzióval,
- vagy egész évben, bérelt 
lakásban, önellátással,
- vagy a nyári idõszakban  
egyetemi kollégiumban, 
egyágyas szobában, 
önellátással 

További kurzusok:
- Cambridge-i 
vizsgaelõkészítõk (10-12 
hét, FCE, CAE, CPE)
- IELTS vizsgaelõkészítõ
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