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Lasă-te furat de minunile locului! Clădirea din piatră cu elemente grecești și arcade în stil roman te va impresiona de la 
prima vedere! Campusul școlii cu sălile de curs, restaurantul, grădina, piscina și terenul de volei, este locul perfect să 
studiezi limba engleză! Clima este însorită aproape în toată perioada anului, iar activitățile în aer liber sunt adevărate 
oportunități de relaxare.   

 
       Tarife 2020 

               Taxe suplimentare:  
 taxa de înscriere 60 euro 
 taxa de plasare la cazare  80 euro 
 materialele de studiu cu titlu de împrumut (7.5 

euro/săpt, 30 euro depozit), sau de vânzare- la sediul 
școlii 
Servicii incluse în 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 de începere pentru începători absoluți în 2020: 

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. 

 

Supliment de masă la cazarea în studio sau la apartament: mic dejun= 40 

EUR/săpt, demipensiune= 125 EUR/săpt, pensiune completă= 195 

EUR/săpt. 

Cazare- intrarea la cazare se face duminica și ieșirea de la cazare- 

sâmbăta. 

Școala va fi închisă în următoarele sărbători legale- 03.01, 19.03, 10.04, 

01.05, 08.09, 08.12. 
 

 
Scufundări în MALTA 

Epave antice, peșteri încântătoare 

și formațiuni de rocă ciudate pot 
fi descoperite de scafandri în 

jurul întregii coaste. 

Vă oferim 3 variante de cursuri 
de scufundări- toate incluzând 

echipamentul de scufundare, 

instrucțiuni de la un profesor 
calificat și supraveghere 

medicală. 

Cursurile încep în fiecare 

săptămână. 

 

 
 

Diving Pachet: 290 € - 6 scufundări în mare, scufundări în grupuri mici, transferuri. 

Scuba Diver: 330 €- 3 ore teorie, 3 scufundări în piscină, 2 scufundări în mare, transferuri. 
Open Water: 460 € - 5 ore teorie, 5 scufundări în piscină, 4 scufundări în mare, transferuri. 

Cursuri- 1 lecție = 45 minute 

Tarife în EUR/săpt. + 60 euro taxa de 

înscriere 

1-8 săpt. 9+ săpt. 

Cursuri standard- 20 lecții/săpt.- max. 10 

studenți/grupă 

180 160 

Cursuri intensive- 30 lecții/săpt.- max. 10 

studenți/grupă 

255 235 

Workshopuri tematice: engleză de afaceri, 

vânzări și marketing, negociere în afaceri etc. 

(10 lecții extra/săpt.,max.10studenți/grupă) 

+75 - 

IELTS (curs de pregătire, 12 săpt., 20 

lecții/săpt.- max. 10 studenți/grupă, taxa de 

examen nu este inclusă) 
Date de începere: 06.01, 24.02, 16.03, 17.08, 14.09. 

- 160 

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

lecții/săpt.- max. 10 studenți/grupă, taxa de 

examen nu este inclusă) 
Date de începere: 06.01, 24.02, 16.03, 17.08, 14.09. 

Date de examen: 13.03, 06.06, 01.12. 

- 160 

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

sau 6 lecții/zi-înmulțiți) (disponibile online și 

înainte/după șederea dvoastră în St. Julians) 

410 410 

Cazare Sezon A Sezon B Sezon C 

Tarife în EUR/săpt. + 80 euro taxa de plasament până pe 28.03 

după 27.09 

29.03-20.06 

23.08-26.09 

21.06-22.08 

Apartament standard Loc în cam. dublă 115 165 225 

cam. de 1 pers. 225 275 335 

Apartament comfort Loc în cam. dublă 215 265 325 

Cam de 1 pers 325 375 435 

Studio Loc în cam. dublă 255 305 365 

Cam de 1 pers 395 445 495 

Familie gazdă+demipens. Loc în cam. dublă 205 255 330 

cam. de 1 pers. 265 315 390 

Hotel+mic dejun  

*doar pentru 2 pers. care se 

înscriu împreună 

Loc în cam. dublă* 615 665 715 

cam. de 1 pers. 1105 1155 1205 


