


Despre locație/școală
BrightonBrighton (actualmente parte componentă a 
aglomerării Brighton and Hove) este un 
oraș-port mediu, de importanță strategică și 
comercială, dar cu o deosebită atracție turistică 
aflat pe însoritul litoral de sud al Angliei, la c. 75 
km distanță de Londra. 
PuburilePuburile vechi, cu specific naval britanic, 
pontoanele întinse, plajele fine și apusurile din 
largul mării fac din Brighton o destinație liniștită, 
preferată atât de britanici, cât și de turiștii de pe 
continent. 
PeisajulPeisajul istoric multicultural, precum și climatul 
mai blând față de restul insulelor britanice au 
făcut ca portul să fie desemnat, neoficial, drept 
“cel mai fericit oraș din UK”. 
BrightonBrighton College, fondat la 1845 și una dintre 
cele mai prestigioase instituții din oraș, este 
campusul-gazdă al centrului de studii și e 
amplasat în apropierea centrului vechi al urbei, la 
o scurtă plimbare de plajă. Școala este dotată 
modern, cu toate mijloacele necesare educației 
de calitate în secolul 21.

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 (28 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 Brighton, Turul 
Londrei (excursie de o zi întreagă, inclus 
transportul).

•  Duminică - Turul orașului Brighton
••   Miercuri - Turul orașului Cambridge (durează o 
zi întreagă; transport inclus)
• Vineri - Turul orașului Lewes (include 
transportul cu trenul și taxa de intrare)

Țară: Marea Britanie

Locație: Brighton

Tip tabără: Individuală

Tematică: Studiul limbii 

engleze.

Vârsta: 12 - 18 ani
Cazare: La familii (homestay)

Brighton College: Brighton - Marea Britanie
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