


Despre locație, școală 
și facilități

VVeritabil “muzeu în aer liber”, Edinburgh este cel 
de-al doilea oraș ca populație al Scoției (imediat 
după Glasgow), însă cel mai important centru 
economic și cultural din regiune, fiind capitala 
acesteia.
CentrulCentrul de studii este amplasat în campusul 
Oatridge - stabiliment în componența SRUC 
(Scotland's Rural College), instituție 
educațională de top în domeniul științelor 
naturale și cercetării agronomice. Campusul 
cuprinde o incintă de 283 de hectare în zona 
West Lothian, la c. 24 de km (c. 35 de minute cu 
automobilul)automobilul) de centrul orașului Edinburgh - 
cadru ideal pentru participanții la tabere care vor 
să experimenteze și Scoția rurală, cu ale sale 
peisaje remarcabile, dar în proximitatea unui 
important centru urban. Pe lângă spațiile versi 
extinse, campusul este recomandat totodată de 
dotările moderne cu care își întâmpină oaspeții: 
camerecamere renovate recent și complet echipate, săli 
de sport, cantină, terenuri exterioare de sport, 
săli de jocuri și spații comune de socializare, săli 
de clasă multimedia și acces permanent WiFi.

Despre program, 
cursuri și cazare

ProgramulProgramul oferă oportunitatea participanților de a 
îmbina studiul limbii engleze (20 de lecții pe 
săptămână a câte 45 de minute) cu practicarea 
acesteia într-un mediu multicultural, în timpul 
activităților de seară sau excusiilor. Sunt 
acoperite toate nivelurile lingvistice, de la 
începători la avansați și se asigură în întregime 
materialelematerialele de studiu, taxele de admitere și 
testele de plasament. 
Orarul zilnic de activități (în general seara) este 
cât se poate de diversificat, alternând cu cele 4 
excursii oferite.
Se oferă cazare în campus, cu pensiune 
completă, asigurându-se 3 mese/zi dintr-un 
meniu variat și diversificat. Opțiunile tarifare 
permit cazarea în camere single sau duble, cu 
băi comune, fie în internat (standard) sau în 
regim en-suite (apartamente de câte 4-6 
camere + bucătărie).

Tariful pe săptămână 
include:

 • 20 de lecții de limba engleză într-un mediu 
    multinațional (45 minute/lecție)
 • Cazare în campus cu pensiune completă
 • Lenjerie de pat și prosoape 
    (schimbate săptămânal)
 • Materiale de studiu și taxe de admitere • Materiale de studiu și taxe de admitere
 • Program zilnic de activități 
 • Excursii (3 excursii de jumătate de zi și 
    una de o zi întreagă; la o ședere de 
    2 săptămâni vor fi 3 de o zi întreagă)
 • Opțional: workshop-uri (Educație 
    Antreprenorială - minimum 16 ani și nivel 
    lingvistic B1, 3 ore suplimentare/săptămână,     lingvistic B1, 3 ore suplimentare/săptămână, 
   Yoga sau Actorie - 90 de minute/săptămână)

Suplimentar:
 • Bilet de avion, dus-întors   
 • Transfer aeroport, dus-întors
 • Asigurare medicală
 • O garanție de 40 de lire va fi percepută în    
   prima zi de tabără, urmând a fi returnată 
    în lipsa dunelor    în lipsa dunelor

Excursiile pot include:
EdinburghEdinburgh Walking Tour, Royal Mile, Old Town, 
Calton Hill, New Town, Princes St., Castelul 
Edinburgh, Stirling, Catedrala St. Andrew’s, 
Kelpies, Loch Lomond, Fishing Villages of Fife, 
Holyrood Park, Scottish Parliament, Arthur’s 
Seat, National Museum of Scotland etc.

Țară: Marea Britanie (Scoția)
Locație: Edinburgh
Tip tabără: Individuală, grup
Cazare: În campus
Vârsta: 10 - 18 ani

Tabără de grup
(minimum 10 elevi /
  o săptămână)
Tematică:
Studiul limbii engleze.

Oatridge College: Edinburgh - Marea Britanie
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