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A mediterrán klímájú San Franciscót a világ egyik 
legszebb városának tartják, nem alaptalanul. A 
800.000 lakosú város fontos üzleti, kulturális és 
oktatási központ. Az USA leghíresebb egyetemei 
közül néhánynak is otthont ad: University of 
California/ Berkeley és a Stanford University is
 itt működik. 

Maga a város egy harminc mérföldes félsziget 
csúcsán helyezkedik el, nyugatra a Csendes-
óceán, északra és keletre a San Francisco-i-öböl 
határolja. Északon a Golden Gate híd kapcsolja 
össze Észak-Kaliforniával.

A nyelviskola a belvárosban, a Union Square-től 
két saroknyira, közel a Chinatownhoz, egy 
belvárosi toronyház ötödik emeletén működik.
Modern tantermekkel, ingyenes internettel, nagy 
tetőterasszal (ahonnan kilátás nyílik a városra) 
várja diákjainkat. 

További kurzusok:

-Üzleti angol (20 óra ált. angol + 8 óra üzleti 
angol) + 7 óra önálló tanulás
-20 vagy 32 hetes nyelviskolai tanév
-GMAT, GRE vizsgaelőkészítők
-Nyelvtanfolyam + szakmai gyakorlat

A mediterrán klímájú San Franciscót a világ egyik legszebb 
városának tartják, nem alaptalanul. A 800.000 lakosú város 
fontos üzleti, kulturális és oktatási központ.
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Kurzusok/heti óraszám: 
(45 perces órák) 
A kurzus: 20 óra ált. angol 
nyelvtanfolyam 
B kurzus: 20 óra ált. angol 
+ 7 óra önálló tanulás
C kurzus: 28 óra ált. angol 
(20 óra ált. angol + 8 óra 
szabadon választott) + 7 
óra önálló tanulás
Szabadon választott órák: 
üzleti nyelv, IELTS 
nyelvvizsga előkészítő, 
szókincs, írás, beszéd, 
kiejtés, helyi kultúra, napi 
politika stb. (helyszíntől 
függően)
D kurzus: 20 óra TOEFL 
iBT vizsgafelkészítő angol 
+ 15 óra irányított 
felkészülés

Csoportlétszám: 
maximum 15, átlag 12 fő
Nyelvi szintek: 7 szinten 
oktatnak. Teljesen kezdőt 
nem fogadnak.
Kezdési időpontok: 
általában minden hétfőn. 
Szállás szombattól 
szombatig biztosított. 
Szállás: családoknál, egy- 
vagy kétágyas szobában, 
reggelivel vagy 
félpanzióval. 
Többféle kollégiumban, 
többféle ellátással is 
megoldható. Kérjük, 
érdeklődj a részletekről! 


