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 Școala este o adevărată oază în mijlocul Rabatului- la numai 5 minute de mers pe jos de bulevardul 

principal Mohamed V și la doar 10 minute de Medina! Localizarea centrală înseamnă și acces facil la 

transportul public. Clasele sunt complet echipate iar profesorii atent selecționați- cu experiență îndelungată, 

ceea ce face din această locație una perfectă pentru a învăța araba și franceza. 
Tarife 2020 

               Taxe suplimentare: 
 cursul + taxa de înscriere 60 EURO 
 cazare +taxa de plasare 80 EURO 

Servicii incluse in tarif: 
 testul de plasare pe nivel și certificatul de 

participare  
 materialele de studiu gratuite, cu titlu de 

împrumut, sau de vânzare- la sediul școlii 
 
Cursurile încep în fiecare zi de luni (minim nivel elementar). 

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

sâmbăta.    

Date de începere pentru începători: 06.01, 27.01, 17.02, 09.03, 

30.03, 06.04, 04.05, 18.05, 01.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 

03.08, 10.08, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 12.10, 02.11, 16.11, 

30.11, 14.12. 

Școala este închisă în următoarele zile: 01.01, 01.05, 22.05, 25.05, 

30.07, 31.07, 03.08, 14.08, 20.08, 21.08, 28.10, 29.10, 06.11, 18.11. 

Transfer (ow) de la aeroportul din Rabat = 50euro. 

 Transfer (ow) de la aeroportul din Casablanca= 100euro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
140 120 

Cursuri standard Mini grup- 20 

lecții/săpt.- max. 4 studenți/grupă 
210 190 

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

studenți/grupă 
210 190 

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

(pentru 4 sau 6 lecții/zi-înmulțiți) 

(disponibile și online, înainte/după 

șederea dvoastră în Rabat) 

200 200 

Combo Arabă +Franceză (20 lecții arabă 

+ 10 lecții franceză pe săpt.) 

max.12studenți/grupă 

210 190 

Combo Franceză +Arabă (20 lecții 

franceză + 10 lecții arabă pe săpt.) 

max.12studenți/grupă 

210 190 

Cazare Sezon A Sezon B Sezon C 

Tarife în EUR/săpt. + 80 taxa de plasament până pe 06.04 

după 29.09 

07.04-15.06 

25.08-28.09 
16.06-24.08 

Familie gazdă+demipensiune cam. de 1 pers. 165 175 185 

Riad (han local)+mic dejun cam. de 1 pers. 225 235 245 

Riad (han local, minim 2 

persoane) + mic dejun 

loc în cam. dublă 
190 200 210 

Hotel+mic dejun cam. de 1 pers. 680 690 700 

Hotel+mic dejun (minim 2 

pers) 

loc în cam. dublă 
450 460 470 


