


Despre locație, 
școală și facilități

YYork este un oraș de dimensiuni medii, aflat în 
partea de Nord a Angliei, în regiunea North 
Yorkshire. Cu o populație ușor peste 200 000 de 
locuitori, orașul este cunoscut ca destinație 
turistică istorică, prin celebrele sale obiective 
precum York Minster sau fortăreața medievală 
ale cărui ziduri încă sunt perfect conservate. 
CentrulCentrul vechi păstrează fidel amprenta celor 
aproape două milenii de istorie ale localității, fiind 
împânzit de ruine antice, de clădiri medievale 
restaurate în detaliu, catedrale gotice și 
flamboianță barocă sau neoclasică. 
Centrul de studii este amplasat în campusul 
colegiului Queen Ethelburga’s, instituție fondată 
la 1912, cu un internat specific sistemului 
educațional britanic. Campusul propriu-zis este 
întins pe mai bine de 100 de hectare și cuprinde 
totodată spații verzi, parcuri și terenuri bine 
întreținute, precum și terenuri de sport exterioare 
cucu gazon artificial (AstroTurf), săli 
multifuncționale de sport, pistă de atletism, 
piscină interioară încălzită, centre de socializare 
     și recreere cu jocuri și acces permanent WiFi.

Despre programe, 
cursuri și cazare

ProgrameleProgramele oferă oportunitatea participanților de 
a îmbina studiul limbii engleze (15 lecții pe 
săptămână) cu practicarea acesteia într-un 
mediu multicultural, în timpul activităților tematice 
sau excusiilor. Se oferă cazare în campus cu 
pensiune completă, fiind asigurate 3 mese/zi 
dintr-un meniu variat și echilibrat (tip bufet 
suedez),suedez), potrivit cerințelor alimentare specifice 
vârstei. Camerele sunt în regim en-suite, în 
apartamente de maximum 4 elevi, cu baie 
proprie. 
Cele 3 programe oferă, pe lângă pachetul comun 
de lecții și activități:
- Explorer: oportunități multiple de a explora 
orașul York și împrejurimile, oferind 2 exursii de 
o zi întreagă;
- Intensive English: 4 lecții extra de limba 
engleză, cu accent pe comunicarea orală;
-- Tennis Coaching: 3 lecții extra de tenis, cu 
un instructor profesionist, specializat în 
antrenarea copiilor;
La cerere vă putem pune la dispoziție 
informații detaliate despre fiecare în parte. 

Tariful pe 
săptămână include:

 • 15 lecții de limba engleză în clase 
    multinaționale (maximum 15 elevi/clasă)
 • Teste de plasament, materiale de studiu 
    și taxe de admitere
 • Certificat de absolvire a cursurilor • Certificat de absolvire a cursurilor
 • Cazare în campus cu pensiune completă
 • Program zilnic de activități extra-curricualare 
    comune (5 activități de zi și 7 de seară)
 • Program zilnic tematic (după programul ales)
 • Excursii (două de jumătate de zi și una de 
    o zi întreagă)

Opțional:
 • Examen Trinity GESE (+ 200 lire)

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

Excursiile pot include:
Centrul istoric York, Harrogate, Leeds, 
Knaresborough, Manchester, Liverpool, Lake 
District, Alton Towers*, Light Water Valley* etc.
* excursie opțională, detalii la cerere

Țară: Marea Britanie
Locație: York
Tip tabără: Individuală 
                   sau de grup
Cazare: În campus
Vârstă: 10 - 17 ani
TTematică: Studiul limbii engleze

Queen Ethelburga’s College: York - Marea Britanie
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