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 Frankfurt este situat pe râul Main și este centrul economic și monetar al Europei. 

 Școala se află efectiv la 2 minute de mers pe jos de toate muzeele orașului !  

Tarife 2020 
 

                Taxe suplimentare: 
 cursul + taxa de înscriere 60 EURO 
 cazare +taxa de plasare 80 EURO 
 materialele de studiu (6 euro/săpt, 18 euro 

depozit) cu titlu de împrumut, 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 absoluți- încep în 

fiecare zi de luni. 

Pentru începători absoluți, date de începere: 06.01, 03.02, 17.02, 

02.03, 30.03, 13.04, 27.04, 18.05, 08.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 

27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 14.09, 05.10, 26.10, 16.11, 

07.12. Școala va fi închisă în următoarele sărbători legale: 03.01, 

10.04, 13.04, 01.05, 21.05, 01.06, 11.06, 21.12.2020-01.01.2021. 

 

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

sâmbăta. 

 
 

Cursuri- 1 lecție = 45 minute 

Tarife în EUR/săpt. + 60 taxa de 

înscriere 

1-8 săpt. 9+ săpt. 

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

studenți/grupă 

160 130 

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

studenți/grupă 

230 200 

Workshopuri tematice- limbaj de afaceri; 

comunicare: 10 lecții extra/ săpt., max.12 

studenți/grupă 

+70 - 

Test DAF - Curs de pregătire pentru 

examen (8 săptămâni), 20 lecții/săpt, max 

12 cursanți/clasă, taxa de examen  nu este 

inclusă. 
Date de începere: 06.01, 17.02, 30.03, 27.04, 

14.09 

Date de examen: 12.02, 10.04, 23.05, 18.06, 

05.11 

160 - 

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

(pentru 4 sau 6 lecții/zi-înmulțiți) 

(este disponibil și online înainte/după 

șederea dvoastră în Frankfurt) 

400 400 

Cazare 

Tarife în EUR/săpt. + 80 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 165 185 215 

Apartament standard cam. de 1 pers. 235 255 285 

Apartament confort Loc în cam. dublă 195 215 245 

Apartament confort cam. de 1 pers. 265 285 315 

Familie gazdă+mic dejun cam. de 1 pers. 225 245 275 

Familie gazdă+ demipensiune cam. de 1 pers. 285 305 335 

Hotel + mic dejun cam. de 1 pers. 625 645 675 

Hotel + mic dejun (minim 2 

persoane 

Loc în cam. dublă    


