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 NIZZA 1.
 
 Standard, Intenzív, Üzleti 
 16 éves kortól
 
 Junior 14-18 éveseknek

A francia Riviéra, a “Cote d’Azur” a legcsil-
logóbb és az egyik legszebb, legromantikusabb 
partvidék Európában. 
Nizza nem csak egyszerûen a Côte D' Azur 
fõvárosa. Franciaország ötödik legnagyobb 
városa, igen gazdag kulturális és építészeti múltja 
van. A múzeumok, üzletek, szabadtéri piacok, 
kávéházak és a vibráló éjszakai élet teszi 
nagyszerû hellyé, mely felfedezését semmiképpen 
nem szabad kihagyni. Nizzát a „ Riviéra királynõ-
jének”  és "Franciaország virág fõvárosának" is 
nevezik.
Az iskola a belvárosban helyezkedik el, egy 
csodálatos Belle Epoque stílusú épületben, közel 
a (nizzai) Notre Dame templomhoz, a busz és 
vonat állomáshoz.  A tengerpart tízperces sétára 
van iskolánktól, így diákjaink akár ebédidejüket is 
ott tölthetik. A tantermek világosak, tágasak. A 
nyelviskola felszereltségéhez társalgó és internet 
hozzáférés is tartozik.

Nizzában nagyon sokféle programon vehetsz 
részt, ahol a kikapcsolódással egyidejûleg 
nyelvtudásodat is bõvítheted.  
Múzeum- vagy piaclátogatások, a strandolás vagy 
akár a hegy-mászás is mind nagyszerû szabadidõs 
tevékenység Nizzában. A nyelviskola a fentieken 
kívül még számos szabadidõs programot ajánl.

További kurzusok:
DELF vizsgaelõkészítõ (12 hét)
DALF vizsgaelõkészítõ (12 hét)
Egyéni oktatás (heti 10, 20, 30 óra)
Heti 20 vagy 30 óra csoportban plusz 10 vagy 20 
magánóra
12-24-36 hetes nyelviskolai szemeszter és tanév 
program

A francia Riviéra, a “Cote d’Azur” a legcsillogóbb és az egyik 
legszebb, legromantikusabb partvidék Európában. 
Nizza egyike elegáns városainak Cannes és Monte Carlo mellett. 
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Kurzusok / heti óraszám: 
(45 perces órák)
16 éves kortól:                                             
A kurzus: heti 20 óra 
B kurzus: heti 30 óra 
C kurzus: heti 20 óra  francia 
kiscsoportban 
14-20 éveseknek: 
D kurzus: heti 20 óra ált. 
francia + programok. 
Heti 30 órás program is 
válaszható.                                
D kurzus teljes szabadidõs 
programot, sportolást, heti 
egy egész és egy félnapos 
kirándulást, repülõtéri 
transzfert  is tartalmaz.
Csoportlétszám: 
A, B kurzus: max. 12 fõ, 
C kurzus: max. 6 fõ
D kurzus: max.15 fõ
Nyelvi szintek: 
minden szinten oktatnak
Kezdési idõpontok: 
hetente - kéthetente
D kurzus: június 22 és 
október 12 között indul
Szállás: A, B, C kurzus:
családoknál, egy- vagy 
kétágyas szobában reggelivel
- vagy standard / comfort 
apartmanban / stúdióban, 
egy- vagy kétágyas szobában, 
ellátás nélkül
- vagy szállodában, egy vagy 
kétágyas szobában
D kurzus: családnál vagy 
kollégiumban, kétágyas 
szobában, teljes ellátással.
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