
 British Council által elismert
 nyelviskola
 Intenzív 17 éves kortól,
 Executive (Intenzív, Üzleti) 25 éves    
 kortól,
 Junior 14-16 éveseknek

Chester Anglia egyik legszebb városa. Chester 
épp elég nagy város ahhoz, hogy a lehetõségek 
széles skáláját biztosítsa a tanulni vágyóknak, ám 
emellett õrzi személyes varázsát, melyet kétezer 
éves történelme garantál. 

Legközelebbi repülõtér Manchester és Liverpool, 
ahova fapados járatok indulnak Budapestrõl. 
Iskola után és hétvégente rengeteg látnivaló várja 
a diákokat: a Chester Zoo, a katedrális, számos 
étterem, pub, kávézók, mozik, múzeumok, egy 
festõi folyó, bevásárló- és szórakoztatóközpontok.
A város központjában elhelyezkedõ, a British 
Council által elismert nyelviskolát 1976-ban 
alapították, a fõépület 120 diák elhelyezésére 
alkalmas. A nyelviskola 11 tanteremmel 
számítógép teremmel, ingyenes internettel, nyelvi 
laborral, kávézóval, kis belsõ udvarral várja a 
diákokat. A szállásadó családok híresek vendég- 

szeretetükrõl, többségük gyalogosan megközelít-
hetõ az iskolából.

Az Executive képzés egy különálló igényes 
épületben, a  Language Training Centre-ben kap 
helyet, amelyet 1995-ben nyitottak meg, és 
néhány háznyira helyezkedik el a fõépülettõl.

További kurzusok Chesterben:
- Cambridge vizsgaelõkészítõ (9 hét)
- Egyéni oktatás (heti 30 óra)
- Heti 30 óra csoportban + 5 magánóra
- 50+ kurzus (heti 20 óra 50 év felettieknek + 
programok, kirándulások)
- Minden kurzushoz választható heti 4 
magánóra (4x45')

A kétezer éves Chester Anglia egyik legszebb városa. Épp elég 
nagy város ahhoz, hogy a lehetõségek széles skáláját biztosítsa 
a tanulni vágyóknak, ám emellett õrzi személyes varázsát.  

Kurzusok/heti óraszám: 
(45 perces órák)
17 éves kortól:
A kurzus 28 óra ált. angol
Executive 25 éves kortól:
B kurzus 35 óra általános vagy 
üzleti angol 
14-16 éveseknek (junior):
C kurzus: heti 20 óra általános 
angol + teljes szabadidõs 
program (délutáni és esti 
programok, heti két fél- és 
egy egész napos kirándulás)
Csoportlétszám:           
A, C kurzus: max. 12 fõ,
B kurzus: maximum 6 fõ
Nyelvi szintek: A,B,C 
kurzusok: minden szinten 
oktatnak a teljesen kezdõ 
kivételével, akiknek magán-
órákat ajánlanak.
Kezdési idõpontok:
A, B kurzus: minden hétfõn
C kurzus (junior): 06.30 és 
08.08 között
Szállás: A, B kurzus: 
családoknál, egyágyas 
szobában, reggelivel 
- vagy hétközben félpanzió-
val, hétvégén teljes ellátással
- vagy kollégiumban egyá-
gyas szobában, önellátással 
(07.05 és 09.13 között)
Kiemelt minõségû családi 
elhelyezés is választható a B 
kurzus diákjainak
C kurzus: családoknál, egyá-
gyas szobában, félpanzióval
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