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Brighton- escapada perfectă la mare ! 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala din Brighton, recunoscută de Consiliul Britanic, este situată la o distanță de mers pe jos de centrul orașului  

sau de plajă- într-o minunată clădire în stil Eduard cu grădină mare și terasă.  
 

Studenții trebuie să aibă minim 16 ani pentru a participa la aceste cursuri destinate adulților.   
       

                                                          Tarife 2020 
Taxe suplimentare: 
 cursul + taxa de înscriere 50 GBP 
 cazare +taxa de plasare 70 GBP 
 materialele de curs cu împrumut (5GBP, 30 

GBP depozit) sau de vânzare la sediul școlii. 
Servicii incluse in tarif: 

 testul de plasare pe nivel și certificatul de 
participare.  

 
Cursurile- orice nivel cu excepția începătorilor (nivel elementar)- încep 

în fiecare zi de luni. 

Date 2020 pentru începători: 

06.01, 03.02, 02.03, 23.03, 30.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 06.07, 

13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 14.09, 05.10, 

09.11, 30.11. 

Date 2021 pentru începători: 04.01, 01.02, 01.03  

Opțional- taxe suplimentare/săptămână- pentru rezidență- mic dejun = 

60GBP, demipensiune = 140 GBP. 

Intrarea la cazare se face duminica.  Ieșirea de la cazare- la apartament 

standard și familie gazdă se face sâmbăta, iar la rezidență se face 

vinerea. 

Școala va fi închisă în 2020 în următoarele sărbători legale- 03.01, 

10.04, 13.04, 04.05, 25.05, 31.08, 21.12. 
 

 

 

Cursuri- 1 lecție = 45 minute 

Tarife în GBP/săpt. + 50 taxa de înscriere 1-8 săpt. 9+ săpt. 

Curs Maxi grup (după amiaza) -20 lecții/săpt.- 

max. 18 studenți/grupă 

105 85 

Cursuri standard- 20 lecții/săpt.- max. 12 

studenți/grupă 

185 165 

Cursuri intensive- 30 lecții/săpt.- max. 12 

studenți/grupă 

260 240 

Cursuri Business standard- 20 lecții/săpt.- 

max. 6 studenți/grupă 

500 480 

Workshopuri tematice- limbaj de afaceri; 

comunicare; vânzări și marketing; negociere 

în afaceri; retorică și prezentare: 10 lecții 

extra/ săpt.,max.15 studenți/grupă 

+75 - 

FCE, CAE (curs de pregătire, 12 săpt., 20 

lecții/săpt.- max. 12 studenți/grupă, taxa de 

examen nu este inclusă) 

Date de începere: 06.01,24.02, 30.03, 

17.08,21.09 

Date de examen:13.03,16.05,20.06,07.11, 

12.12 

- 165 

Cursuri 1 la 1-5 zile/săpt.,2 lecții/zi (pentru 4 

sau 6 lecții/zi-înmulțiți) 

430 430 

Cazare Sezon A Sezon B Sezon C 

Prețuri în GBP/săpt. + 70 taxa de plasament până pe 28.03 

după 27.09 

29.03-20.06 

23.08-26.09 

21.06-22.08 

Familie gazdă+demipensiune Loc în cam. 

dublă 

175 210 255 

 cam. de 1 pers. 220 250 290 

Rezidență (Duminică- Vineri) Loc în cam. 

dublă 

230 260 310 

 cam. de 1 pers. 460 490 540 

Campusul colegiului, baie comună, 

fără masă (după 28.08) 

cam. de 1 pers. - - 355 


