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 Cambridge 3.
 a British Council 
 által elismert nyelviskola 
 Standard, Intenzív, Üzleti
 16 (nyáron 18) éves kortól,
 Junior 13-17 éveseknek

Cambridge sajátos ötvözete a réginek és a 
modernnek. A XII. században alapított 
egyetemének épületei, régimódi boltjai, hatalmas 
parkjai méltán híresek. Ugyanakkor Cambridge 
élénk, modern város, változatos szórakozási 
lehetõségekkel. 
A diákok általában kerékpárral közlekednek a 
városban. London mindössze egy órányira van 
vonattal, de autóbuszok is járnak oda.

A nyelviskola, ahol a felnõtt tanfolyamokat 
tartják,  a festõi õsi egyetemi város központjában 
található, néhány perc sétára a központi 
könyvtártól. 

Az iskola 8 barátságos tanteremmel rendelkezik. 
Az oktatási épülettõl két  percre található az 
iskola központi irodája, amely társalgóval, 
számítógépteremmel, büfével felszerelt.

A tanórák után ingyenes internet hozzáférést és az 
önálló tanuláshoz szükséges anyagokat ajánl 
diákjainak. A szabadidõs programok között 
sportolási és esti szórakozási lehetõségek 
szerepelnek.

A junior tanfolyamot  a Parkside College vagy a 
Cambridge Regional College területén tartják a 
város központjához közel. Lehetõség van 
kollégiumban vagy családoknál lakni.
Az junior tanfolyam árai a repülõtéri transzfert 
már tartalmazzák London Heathrow, Luton, 
Stansted repülõterekrõl. (Érkezés: vasárnap, 
elutazás: szombat)

További felnõtt kurzusok:

- Cambridge-i vizsgafelkészítõ
- IELTS vizsgafelkészítõ
- nyelviskolai szemeszter vagy tanév 
- magánórák üzleti nyelvvel kombinálva

Cambridge sajátos ötvözete a réginek és a modernnek. 
A XII. században alapított egyetemének épületei, régimódi 
boltjai, hatalmas parkjai méltán híresek. 
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Kurzusok/ heti óraszám: 
(45 perces órák)

16 (nyáron 18) éves kortól
A kurzus: 20 óra ált. angol
B kurzus: 30 óra ált. angol

13-17 éveseknek
C kurzus: 20 óra ált. angol
+ családi elhelyezés 
+ szabadidõs programok 
+ kirándulás

D kurzus: 20 óra ált. angol 
+ kollégium
+ szabadidõs programok 
+ kirándulás
Csoportlétszám: 
A,B kurzus: max. 12 fõ, 
nyáron maximum 14 fõ
C, D kurzus: max. 15 fõ
Nyelvi szintek:
7 szinten oktatnak 
Kezdési idõpontok:
A, B kurzus: minden hétfõn
C kurzus: 06.22 és 08.23 
között indul
D kurzus: 07.06 és 08.16 
között indul
Szállás: 
A, B kurzus: családoknál, 
egyágyas szobában, 
félpanziós ellátással
Kiemelt minõségû család is 
választható: egyágyas szoba 
félpanzióval, saját 
fürdõszobával
C kurzus: családoknál, 
kétágyas szobában, teljes 
ellátással
D kurzus: kollégiumban, 
kétágyas szobában, teljes 
ellátással
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