


Despre locație/școală
ReședințăReședință a University of Cambridge - una 
dintre cele mai vechi universități din lumea 
anglofonă, Cambridge este un orășel de doar 
120 000 de locuitori, însă cu un renume istoric și 
educațional ce rezonează în întreaga lume. 
Situat la c. 80 km Nord-Est de Londra, orașul 
impresionează încă de la prima vedere prin 
flamboianțaflamboianța barocă și neoclasică a clădirilor 
specifice perioadei de aur britanice, ce-i conferă 
nuanța de “muzeu în aer liber”, în special cu 
podurile pitorești peste râul Cam.
Centrul de studii este amplasat în inima urbei, la 
o scurtă plimbare de principalele obiective locale 
și este dotat ultramodern, cu săli de clasă 
multimedia, table interactive, spații comune 
de recreere și socializare, bibliotecă și sli de 
studiu și, desigur, acces permanent WiFi.  

Despre program, 
cursuri și cazare

ProgramulProgramul oferă oportunitatea participanților de a 
îmbina studiul limbii engleze (20 de lecții pe 
săptămână) cu practicarea acesteia într-un 
mediu multicultural, în timpul activităților de 
seară, sau direct într-un mediu de vorbitori nativi, 
la familiile-gazdă. 
SeSe oferă cazare la familii, pentru o experiență 
directă a culturii locale, cu pensiune completă (3 
mese/zi, micul-dejun și cina la familii, iar prânzul 
la pachet). Toate familiile sunt pre-selectate și 
monitorizate pentru a întruni standardele de 
calitate și confort necesare. 

Tariful pe săptămână 
include:

 • 20 de lecții de limba engleză
 • Cazare la familii cu pensiune completă 
    (3 mese/zi)
 • Taxe de admitere și materiale de studiu
 • Certificat de absolvire a cursurilor
 • Program de activități extra-curriculare • Program de activități extra-curriculare
 • O excursie de o zi întreagă și una de 
    jumătate de zi
• Transport zilnic (18 lire - abonament universal 
    mijloace publice)

Opțional:
 • Cerințe alimentare speciale sunt disponibile,   
    cu notificare prealabilă (25 lire);

Suplimentar:
 • Bilet de avion
 • Asigurare medicală
  •  • Transfer dus-întors aeroport

Excursiile pot include:
Obiective turistice și culturale din Cambridge, 
Stratford-upon-Avon (casa memorială William 
Shakespeare).

Țară: Marea Britanie

Locație: Cambridge

Tip tabără: De grup

Cazare: La familii (homestay)

Vârsta: 13 - 19 ani

Tabără de grup
(minimum 10 elevi, 
  6 nopți/7 zile)
Tematică:
Studiul limbii engleze.

E.C.L. School: Cambridge - Marea Britanie

Activități: seară de cinema, vânătoare de comori,  
     petreceri, lecții interactive, excursii etc. 
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