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Az 1.300.000 lakosú Münchent, Bajorország 
fõvárosát, a "sör és a barokk metropoliszának” 
is nevezik. Világhírû a minden õsszel megrende-
zésre kerülõ fesztiválja, az Oktoberfest. 

Barátságos légkörû város, a híres terek: a 
Marienplatz, Königsplatz, a Viktualienmarkt 
elbûvöli látogatóit. 

Az 1977-ben alapított iskolát a közelmúltban 
teljesen felújították. 

A  fõpályaudvar közelében található, a legfõbb 
látnivalók mindössze néhány percnyi sétával 
elérhetõk. A nyelviskola egy modern épület két 
szintjét foglalja el. 

A szépen berendezett tantermeken kívül 
könyvtárral, multimédiás számítógépekkel, a 
diákok körében nagyon népszerû tetõterasszal  is 
büszkélkedhet.

Az 1.300.000 lakosú Münchent, Bajorország fõvárosát, a “sör és 
a barokk metropoliszának” is nevezik. Világhírû a minden õsszel 
megrendezésre kerülõ fesztiválja, az Oktoberfest. 
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Iskola: 
München 1. nyelviskola
Kurzusok/heti óraszám: 
(45 perces órák)
A kurzus: 20 tanóra ált. német
B kurzus: 24 tanóra ált. német
C kurzus: 28 tanóra ált. német
D kurzus: 30 tanóra üzleti 
német

Csoportlétszám: 
maximum 15, átlag 11 fõ
Nyelvi szintek: minden 
szinten oktatnak

Kezdési idõpontok: minden 
hétfõn
Teljesen kezdõk kezdési 
idõpontjairól kérjük, 
érdeklõdj!
Vizsgázási lehetõség:
4 hetes tanfolyamtól nemzet-
közi nyelvvizsga tehetõ. 

Szállás: családoknál:                                                             
egy- vagy kétágyas szobában, 
reggelivel vagy félpanzióval

 - vagy kollégiumban, ifjúsági 
szállóban is lehetséges, egy- 
vagy kétágyas szobában 
önellátással vagy reggelivel.

Szobabérlés: lehetséges az 
iskola által bérelt lakásban is, 
egyágyas szobában, 
önellátással (ez a legolcsóbb 
szállás megoldás)

További kurzusok:
- Nemzetközi iskolaév (20, 24, 
32, 40, 48 hetes kurzusok)
- Magánórák csoportos 
tanfolyammal kombinálva 
(heti 4-15 magánóra)
- Szuperintenzív (napi 4-8 
vagy akár 9-12 magánórával)
- Egyetemi és nyelvvizsga 
elõkészítõ
- Kinntartózkodás családoknál 
tanfolyam nélkül, igény 
szerint magánórákkal
- Nyelvkurzus + nem fizetett 
szakmai gyakorlat (min. 4-8 
hét tanfolyam + min. 2 hónap 
szakmai gyakorlat)
- Nyári ifjúsági 
nyelvtanfolyamok családi 
vagy kollégiumi elhelyezéssel
- Középiskolai szemeszter / 
tanév Németországban
- Nyelvtanulás a tanár 
otthonában
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