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LSI 

Y E N İ  Z E L A N D A  -  A U C K L A N D  

G e n e l  B i l g i l e r  

S u n u l a n  P r o g r a m l a r  

İ l e t i ş i m  
LSI, Auckland şehrinin tam merkezinde; kafelere, restoranlara ve ulaşım bağlantılarına 

yakın bir konumdadır. Dil okulumuz, İngilizce eğitimi için son derece rahat bir ortam sunar. Aydınlık 

ve ferah dersliklerimiz Myers Park'taki palmiye ağaçlarına bakar ve öğrenciler kablosuz internet, 

televizyon ve DVD'lerin bulunduğu bir bilgisayar odası, bir ibadet odası ve küçük bir kütüphane ile 

buzdolabı, mikrodalga fırını ve sıcak içecek makinesinin bulunduğu bir de öğrenci salonu gibi 

imkanlardan faydalanabilirler. TOEFL ve Cambridge Sınavı'na (CAE) hazırlık kurslarının yanında, 

daha genel ESL programları da sunarız. 

+64 (0)9 303 3097 

info-auc@lsi.edu 

10-12 Scotia Place 

Auckland City 1010 

 

https://www.lsi.edu/ 

 

1. Genel ve Yoğun Kurslar 

 

2. Premium Kurslar 

 

3. Akademik kurslar 

 

4. Üniversite’ye Hazırlık 

 

5. İş Dünyası 

 

6. Deneyimler 

 

7. Demi- Pair programı 

 

8. Eğitim ve İş Programları 

 

9. Akşam Kursları 

Konaklama: 
 

Aile yanında konaklamalarımız özenle seçilir ve 

öğrencilere Kivi kültürü hakkında rahat bir şekilde daha 

fazla bilgi edinme fırsatı sunar. 

Auckland'da İngilizce eğitimi alırken. 

 Konuksever ve samimi bir atmosfer 

 Konaklama Görevlimiz tarafından özenle seçilmiş ve 

düzenli olarak ziyaret edilmiş 

 Tek kişilik oda seçimi (veya bir odada 2 yataklı ikiz 

odalar özel 

Aynı dönem için birlikte rezervasyon yapan iki öğrenci 

için *) 

Yatak ve kahvaltı veya yarım pansiyon 

 Tüm nevresim ve havlular sağlanır 

 Çoğu ev sahibi aile, öğrencinin çamaşırlarını haftada 

bir kez yıkar. 

Maliyet 

 İyi ve güvenilir ulaşım bağlantıları 

 Cumartesi’den cumartesiye veya pazardan pazara 

(kurs süresi için)- 

Ek geceler müsaitlik durumuna bağlıdır 

 Yönetici Eki mevcuttur- özel banyo 
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