A London School of English szálláskínálata Londonban
1. Családi szállások
Az iskola rendkívül nagy odafigyeléssel választja ki a családokat, folyamatosan látogatják őket és
legtöbbjükkel évek óta együtt dolgoznak. Nagyon fontos tudni, hogy az iskola minden lehetőt
megtesz azért, hogy a legjobban „összepárosítsa” a családot és a hallgatót, ezért nagyon fontos,
hogy minden igényét elmondja a kedves ügyfél nekünk, hogy azt továbbíthassuk az iskolának. A
családok 85%-ánál van ingyenes wifi, ezért ha laptopot visz, otthon is tudja használni.
Az iskola 3 kategóriában biztosít családokat:
„Silver”:

• Magas színvonalú szállások tiszta és kényelmes környezetben
• Barátságos vendéglátók
• Iskola könnyen megközelíthető a családoktól
• Az otthonok 75%-ban ingyenes wifi lehetőség
• Reggelivel vagy félpanzióval
„Gold”:
A „Silver” kategóriához hasonló vagy magasabb színvonalú családi szállások, mindig saját
használatú fürdőszobával. Csak reggelivel vagy reggelivel és hetente 3 vacsorával.
„Platinum”:
Ezt a kategóriát csak kis számban tudja biztosítani az iskola. Az ügyfél valamelyik „Gold”
kategóriás családnál lakik, azonban a vendéglátóval töltheti a szabadideje nagy részét és az
estéken ill. hétvégéken kulturális programokra ill. kirándulásokra is elviszi a család.
Minden családnál saját szobája van a vendégnek kivéve, ha együtt szeretne lakni valakivel.
Mindenhol lehet mosni és vasalni, esetleg a család megteszi Ön helyett. Ágyneműt és törölközőt
hetente adnak újat.

2. Exkluzív apartmanok (Executive residence):
a.)

Vincent House

Az art deco stílusban épült exkluzív apartmanház a Notting Hill Gate-i metrómegállóhoz nagyon
közel van és az iskolától csupán 20 perc sétára. A rendkívül elegáns „rezidencia” egész évben
nyitva áll az ügyfelek előtt.
Felszereltség:
• 1 és 2 ágyas szobák
• Saját fürdőszoba
• Ágyneműt és törülközőt adnak
• Reggelivel vagy félpanzióval igényelhető
• Rendkívül elegáns étterem, ahol az étkezések igénybe vehetők
• Mosoda van az épületben
• Társalgó bárral
• Olvasószoba és biliárd
• Kényelmes és csendes kert
b.)

Apart-hotelek

Igényes és rendkívül modern egy, kettő és három ágyas stúdiók egész évben az iskola közelében,
zöldövezetben. Mindegyik saját fürdőszobával és konyhával rendelkezik. Szélessávú internet
hozzáférésre van lehetőség. A minden igényt kielégítő stúdiók 65 GBP/éjszakától várják a kedves
vendégeket.
3.) Kollégiumok:
a.) Bowden Court egy hatalmas diákszálló Notting Hill Gate divatos negyedének egyik fasorral
szegélyezett utcájában. Remek elhelyezkedése miatta nemzetközi diákok közkedvelt szálláshelye.
Felszereltség:
• önellátó 1 és 2 ágyas szobák
• közös fürdőszoba
• Ágyneműt adnak, de törölközőt vinni kell.
• hatalmas ebédlő, kert
• mosoda van az épületben
• tv-szoba, tanulószoba
b.) Hilltop Residence Notting Hill egy csendes utcájában található.
Felszereltség:
• önellátó 1 és 2 ágyas szobák saját fürdőszobával
• Min. 3 hónapig kell igénybe venni a szállást, azonban extra költségért rövidebb időre is lehet
maradni.

• tv és ADSL internet hozzáférés a szobákban
• Minden szinten van konyha és az alsó szinten mosoda is.
c.) IES diákszálló
A South Kensington-ban lévő fiatalos szállás egy biztonságos negyedben van, jó közlekedési
lehetőségekkel. Divatos éttermek, bárok, kávézók, boltok mind a közelben vannak.
Felszereltség:
• önellátó 1 és 2 gyas szobák
• minden szobában internet hozzáférési lehetőség
• saját fürdőszoba
• közös használatú, teljesen felszerelt konyha
• kényelmes társalgó tv-vel, DVD lejátszóval,
• Minden szinten van konyha és az alsó szinten mosoda.
d.) Lee Abbey London Kensington csendes és exkluzív környékén található.
Felszereltség:
• 1 és 2 ágyas szobák
• félpanziós ellátás, hétvégenként teljes ellátás
• minden szobában internet hozzáférési lehetőség
• közös vagy saját fürdőszoba
• közös használatú konyha
• nagy kert
• kényelmes társalgók, tv-szobák, bár
e.) A Norwegian YWCA elhelyezkedése tökéletes, hiszen Kensington kellős közepén az egyik
legjobb utcában található.
Felszereltség:
• 1, 2 és 3 ágyas szobák
• teljes ellátás (csomagolt ebéd)
• közös fürdőszoba
• kényelmes társalgó
f.) Park House kollégium hölgyeknek (18-30 éveseknek)
Felszereltség:
• 1 ágyas szobák
• közös fürdőszoba és konyha használat
• társalgó tv-vel, DVD lejátszóval, internet kávézóval
• mosoda az épületben

