Învață limba franceză în Nice- pe minunata Coastă de Azur!

Nisa este combinația perfectă dintre orașul modern de afaceri,
vederile magnifice și stilul de viață francez !

Transportul în comun este la o distanță foarte mică de școală iar
plaja este la 20 de minute de mers pe jos.
Aceste cursuri sunt destinate adulților (este necesară vârsta de 18
ani pentru înscriere/participare).
Programul destinat persoanelor peste 35 de ani este disponibil pe
20 aprilie și 21 septembrie.
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Tarife 2020
Cursuri- 1 lecție = 45 minute
Tarife în EUR/săpt. + 60 taxa de înscriere
Curs standard- 20 lecții/săpt.- max. 12
studenți/grupă
Cursuri intensive- 30 lecții/săpt.- max. 12
studenți/grupă
DELF (curs de pregătire, 8 săpt., 20
lecții/săpt.- max. 12 studenți/grupă, taxa de
examen nu este inclusă)
Date de începere: 30.03, 20.04, 24.08
Date de examen: 25.05, 12.06, 16.10
Cursuri 1 la 1- 5 zile/săpt., 2 lecții/zi (pentru 4
sau 6 lecții/zi- înmulțiți)
(disponibile și online, înainte sau după
șederea dvoastră în Nisa)

1-8 săpt.
210

9+ săpt.
190

310

290

210

440

440

Cursurile- orice nivel cu excepția începătorilor (nivel elementar)- încep în
fiecare zi de luni.
Date 2020 pentru începători: 02.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 18.05,
01.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08,
21.09, 05.10, 12.10, 19.10. Date 2021 pentru începători: 08.03, 22.03.

Intrarea la cazare se face duminica. Ieșirea de la cazare se face sâmbăta.
Școala va fi închisă în 2020 în următoarele sărbători legale- 01.03, 13.04,
01.05, 08.05, 21.05, 01.06, 14.07, 30.10.2020-28.02.2021.

Cum se calculează:
 cursul + taxa de înscriere 60 EUR
 cazare +taxa de plasare 80 EUR
 materialele de curs cu împrumut (6,5EUR/săpt., 26 EUR depozit) sau de vânzare la sediul școlii.
Servicii incluse in tarif:
 testul de plasare pe nivel și certificatul de participare.

Cazare
Prețuri în EUR/săpt. + 80EUR taxa
de plasament
Apartament standard cam. de 1 pers.
*doar pentru 2
Loc în cam.
persoane care se
dublă *
înscriu împreună
Familie gazdă+ mic cam. de 1 pers.
dejun
Loc în cam.
dublă
Familie gazdă+
cam. de 1 pers.
demipensiune
Loc în cam.
dublă
Hotel+ mic dejun
cam. de 1 pers.
*doar pentru 2
Loc în cam.
persoane care se
dublă *
înscriu împreună
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Sezon A
până pe 28.03
după 27.09
350
250

Sezon B
29.03-20.06
23.08-26.09
380
280

Sezon C
21.06-22.08

240
180

270
210

310
250

280

310

350

220

250

290

560
350

590
380

630
420
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