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Tanulj olaszul anyanyelvi környezetben hihetetlenül kedvező áron! 

Olasz nyelvtanfolyam és szállás 
Triesztben 

Az ideális választás azoknak akik olaszul szeretnének tanulni. 
 

Trieszt mindössze 560 km-re van Budapesttől, izgalmas tengerparti város, mely nem túl nagy és 
nem túl kicsi. A trieszti nyelviskola garantálja a tanulás és a szállás minőségét - mindezt kedvező 
áron, meglepetések nélkül, biztonságos körülmények között. 
 

A tanfolyamról 
 

Szintek: olasz nyelvtanfolyamok kezdőtől a felsőfokig 
 
Alsó korhatár: 15 év – a 18 év alattiaktól írásos szülői beleegyezést kérünk 
 
Tankönyv: partneriskolánknak saját tananyaga van 
 
Tanórák beosztása: hétfőtől péntekig 9.00 és 13.00 között vannak, nyelvtan és beszédgyakorlat 
részekből állnak, 20 perces szünettel 
 
Csoportbeosztás: írásbeli és szóbeli szintfelmérés alapján a tanfolyam első napján. 
 
Szállás: a diákok elszállásolása Trieszt belvárosában történik, kétágyas szobákban, városi 
lakásokban, a tulajdonosok hosszú ideje állnak az iskolával szerződésben. Aki saját, egyágyas szobát 
szeretne magának, kérjük, jelölje be a jelentkezési lapon.  
 
Étkezés: a szálláson van lehetőség a konyha használatára, ill. a partneriskolánk olyan helyi 
kisvendéglőket fog ajánlani a résztvevőknek, ahol olcsó, de finom ételeket kínálnak. 
 
Délutáni és hétvégi programok: az iskola a tanítási időn kívül is gondoskodik arról, hogy a diákok 
értékesen töltsék a szabadidőjüket. Rendszeresek a városnéző és kiránduló programok, a helyi 
nevezetességek látogatása, valamint a hajókirándulás is.  
 
Tanfolyamkezdés: 

 2020. június 29 – július 10. 
 2020. július 13. - július 24. 
 2020. július 27. - augusztus 7. 

Ettől eltérő beiratkozás is lehetséges, kérje személyre szabott ajánlatunkat. 
 
Részvételi díj: 
RÉSZVÉTELI DÍJ 
195.000 Ft / 2 hét 
325.000 Ft / 4 hét 

26 év alatti beiratkozóknak 10 % kedvezményt biztosítunk a fenti 
árakból.  
Egyágyas felár: 28.000 Ft / 2 hét 
Adminisztrációs díj: 18.000 Ft 
 
Az ár tartalmazza: a tanfolyam és a beiratkozás díját, a szállást kétágyas szobákban családoknál, valamint a rezsiköltséget. Az 
egyágyas elhelyezésért külön díjat kell felszámolnunk.  
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Hasznos tudnivalók 
 

 
Hogyan tudok kiutazni Triesztbe? 

Gépkocsival Szlovénián keresztül Budapestről kb. 5 óra az M7-es autópályán haladva. Busszal kb. 8 

órás utazásra kell számítani. A buszjegy költsége kb. 20-25.000 Ft oda-vissza.  A jegy a STUDIO 

ITALIA Olasz Utazási Irodában is megvásárolható. 

Ki lesz a szobatársam? 

A szobabeosztást a beiratkozott hallgatók neme és életkora alapján alakítjuk, barátok/nők 
természetesen egy szobába fognak kerülni. Május végén szervezünk egy találkozót budapesti 
székhelyünkön, ahol a beiratkozott hallgatók megismerhetik egymást. Itt lehetőség nyílik arra is, hogy 
a kiutazást megszervezzék, egyeztessék.   

Mennyi költőpénzt vigyek magammal az olaszországi nyelvtanfolyamra? 

Az ellátástól és a személyes igényektől függően (pl. múzeumi belépők, közlekedés, szórakozás) 

lényegesen eltérő lehet. Tapasztalataink alapján nagyságrendileg 150-200 € zsebpénzt javaslunk vinni 

1 hétre. Olaszországban az összes nagy nemzetközi bankkártyát elfogadják. 

Kössek-e biztosítást? 

A részvételi díj utasbiztosítást, útlemondási biztosítást nem tartalmaznak. A résztvevőknek javasoljuk 

az E-111-es sürgősségi ellátás igénybevételére jogosító dokumentum kiváltása mellett kiegészítő 

poggyász- és balesetbiztosítás, valamint útlemondási biztosítás megkötését, melyre Irodánkban 

kedvezményes árainkkal lehetőséget kínálunk. 

Mi a jelentkezés pontos menete? 

Beiratkozási szándékodat e-mailen vagy személyesen is leadhatod. Foglaláskor elég a részvételi díj 
40 %-át befizetni az alábbi módon: készpénz, bankkártya, átutalás. A részvételi díjat 30 nappal az 
utazás megkezdése előtt kérjük befizetni. 30 napon belüli jelentkezés esetén már a teljes részvételi díj 
fizetendő. 

Várunk szeretettel! 
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