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 Parisul, orașul iubirii- un loc prea frumos pentru a fi adevărat! 
Sediul din Paris a fost deschis în 1986 şi este localizat în așa numită zonă Cours Rougemont- adică 

exact în mijlocul centrului istoric, cultural, artistic și economic. Școala este la distanțe de mers pe jos de 

diferite muzee, restaurante și bineînțeles nesfârșite buticuri și baruri.                                                                                     

                                                                                                                                                   Tarife 2020 
               Taxe suplimentare: 

 curs + taxa de înscriere 60 EURO 
 cazare +taxa de plasare 80 EURO 

Servicii incluse în 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). 

Date de începere pentru începători absoluți în 2020: 
06.01, 20.01, 03.02, 02.03, 23.03, 30.03, 06.04, 20.04, 
04.05, 01.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 
10.08, 24.08, 07.09, 05.10, 19.10, 02.11, 30.11. În 
2021: 04.01, 18.01, 15.02, 01.03, 15.03. 
 

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

Școala va fi închisă în următoarele sărbători legale- 03.01, 13.04, 01.05, 08.05, 21.05, 01.06, 14.07, 11.11, 14.12.2020-01.01.2021. 

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 
210 190 

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

studenți/grupă 
310 290 

Workshopuri tematice- franceză de 

afaceri: 10 lecții extra/săpt. /max.12 

studenți/grupă, începe în fiecare zi de 

luni, nu este disponibil în luna iulie  

+110 - 

DELF- curs de pregătire pentru examen 

(8săptămâni), 20 lecții/săpt, max. 12 

cursanți/clasă, taxa de examen nu este 

inclusă 
Date de începere: 03.02, 30.03, 20.04, 24.08, 

21.09, 19.10 

Date de examen: 27.03, 25.05, 12.06, 16.10, 

13.11, 11.12 

210 - 

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

(pentru 4 sau 6 lecții/zi-înmulțiți) 
440 440 

Cazare Sezon A Sezon B Sezon C 

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 

Familie gazdă +mic dejun Loc în cam. dublă 280 310 340 

Familie gazdă + mic dejun cam. de 1 pers. 310 340 370 

Familie gazdă + demipensiune cam. de 1 pers. 380 410 440 

Hotel + mic dejun (doar pentru 2 

persoane care se înscriu împreună) 

Loc în cam. 

dublă* 

420 450 480 

Hotel + mic dejun cam. de 1 pers. 700 730 760 


