
TABERE ÎN 
MAREA BRITANIE 2023

OXFORD: 12 - 26 iulie

FRENSHAM: 19 iulie - 2 august

CAMBRIDGE: 26 iulie - 9 august



De ce să-i oferi copilului tău o tabără internațională în Marea Britanie?

Pentru că își va îmbunătăți nivelul de limba engleză, își va face prieteni din întreaga lume și se va orienta
către un viitor ambițios!
Colegii noștri englezi s-au dat peste cap de trei ori ca să creeze locul acesta fermecat pentru copii din
România și din lume, în cadrul taberelor de limba engleză de la Cambridge, Oxford și Frensham, în Marea
Britanie. Cu activități electrizante, excursii către destinații emblematice și, of course, lecții de engleză
care, prin aportul lor lingvistic și cultural, vor modela în fiecare participant o mică lady, un mic gentleman.



Toate cursurile de la Campusurile educaționale IH Frensham, 
Oxford și Cambridge se țin vara, cu doar câteva disponibile 
primăvara.
Cursurile au o temă nouă în fiecare săptămână, astfel încât
conținutul nu se repetă, indiferent câte săptămâni rămân înscriși
la curs elevii. Printre teme se numără:

Cultură mondială (Lumea noastră) 

Mediul înconjurător (Planeta noastră) 

Știri și mediu (Spațiul nostru)

Știință și tehnologie (Viitorul nostru) 

Societatea (Comunitatea noastră)

Aceste subiecte generale le vor permite elevilor să aprecieze
diferențele și să prețuiască unitatea.

CURSURI ȘI

BENEFICII INCLUSE



De ce Tabere în Marea Britanie organizate de International House

Profesorii noștri sunt toți calificați CELTA și mulți dintre ei au și certificare Delta. Ambele calificări de 
predare reprezintă excelență în predarea limbii engleze și sunt evaluate de Universitatea din 
Cambridge. Mulți dintre profesorii noștri sunt și formatori de profesori, iar unii sunt autori publicati în 
ELT (English Learning Teaching - Oxford Academic Journal)

Fondatorul International House, John Haycraft, a fost pionierul primei calificări de formare a 
profesorilor, cunoscută acum sub numele de CELTA și condusă de Universitatea din Cambridge. La 
nivel mondial, CELTA este încă standardul industriei pentru profesori.

Subiectele abordate in cadrul sesiunilor lingvistice din cadrul taberelor în Marea Britanie vizeaza si 
subiecte legare de mediu, durabilitate, strategii de sustenabilitate din punct de vedere ecologic.

Credem în ideea ca doar împreuna putem realiza lucruri durabile și susținem promovarea comunicării 
internaționale.



OXFORD

Centrul are 32 de terenuri de tenis, un teren
de cricket și un pavilion, un studio de dans
și propriul teren de golf.

Oxford este un oraș mic, sigur și frumos,
plin de cultură și istorie.

IH Oxford Young Learner Center are loc în prestigioasa școală St Edward’s. Școala are multe 
colegii de la Universitatea din Oxford la câțiva pași.

Timp aproximativ de deplasare de la aeroport la școală: 1 oră.



Vizitare campus Oxford

Plimbare pe râul Cherwell 

Castelul Oxford

Destinații excursii de ½ zi

Oxford

Excursii de 1 zi către

alte destinații din

Anglia

OXFORD

Best arrival 
airport

London Heathrow 
(LHR)

LONDON

CAMBRIDGE

BATH

Exploreaza 
lumea lui 

Harry 
Potter

Bath, cu intrare la Băile Romane și un tur de 
mers pe jos pentru a vedea Bath Abbey, 
Jane Austen
Centre, The Royal Crescent și The Circus.

Londra, cu o plimbare cu Londra
Eye, un tur pe jos pentru regalitate și politică 
și Westminster Abbey

Cambridge, cu intrare la King’s College 
și cu barca pe râul Cam.

E ng l and



CURSURI ȘI

BENEFICII INCLUSE

IH Oxford Young Learner Centre

OXFORD

32 de terenuri de tenis

Teren de cricket

Sală de dansuri

Zone limitrofe împădurite 

Sală de sport

Terenuri pentru diverse 
activități sportive



LOCUL DE LUAT MASA

OXFORD

Mesele calde și reci sunt servite dintr-un bufet 
într-o sală mare de mese.
Meniurile sunt diversificate și țin cont de orice 
cerință dietetică
Toate mesele, băuturile și gustările sunt oferite în 
mod regulat și sunt incluse în prețul cursului

CAZARE

Sunt disponibile camere single și twin, atât cu cât și fără baie proprie 
Birou de studiu individual, dulap și spațiu de depozitare
Personal dedicat asistenței sociale
Locuri de dormit separate pentru băieți și fete
Toate lenjeriile de pat sunt schimbate o dată pe săptămână 
Facilități de spălătorie disponibile



MOSTRĂ DE PROGRAM



Prețul
taberei este

de £ 2912
și nu include

biletul
de avion!

Studenții vor combina studiul limbii engleze cu
activități sportive/artistice. Elevii vor învăța și
exersa limba engleză în interiorul și în afara sălii
de clasă, inclusiv în excursii de studiu, în timp ce
se distrează cu noi prieteni.

engleză:

Durată curs: 
Date început:

Dată sfârșit tabără:

12-17 ani
1 de o zi și
1 de o jumătate de zi

Fișa cursului
Vârste: 
Nivel

Conținut curs (pe săptămână)
Lecții: 15 ore

maximum 15 copii

Toate nivelurile binevenite
(Copiii vor fi în grup cu elevi de 
același nivel)

2 săptămâni

12 iulie

26 iulie
Zi sosire în/plecare miercuri/miercuri
din tabără:
Mărime grupă:

Alte activități 
(sport, arte, 
(meșteșuguri

Excursii de 
studiu:

30 ore

Preț: £ 2912

OFERTĂ 
OXFORD - ENGLISH +



FRENSHAM

Școala cuprinde clădiri academice tradiționale și este înconjurată de frumoase
păduri. Există aici inclusiv săli de clasă construite în copaci.

Printre dotările excepționale se numără trenuri de tenis, piscină încălzită, parc
de aventuri, un teatru și un studio de dans proprii, un departament de muzică
contemporană.

Școala este situată între Parcul Național South Downs și regiunea deluroasă
Surrey, de o uimitoare frumusețe naturală.

Campusul educațional IH Frensham se află într-o școală particulară cu internat, în inima
comitatului Surrey (sud-estul Angliei), și dispune de excelente dotări sportive, precum și de o
sală de teatru și concerte.

Timp aproximativ de deplasare de la aeroport la școală: 1 oră și
15 minute.



Castelul Windsor

Planetarium Winchester Londra, cu croazieră pe Tamisa și tur 
pietonal

Londra cu Shrek Adventure pentru 
copii de 8-11 ani

Brighton, inclusiv i360, Brighton Pier și 
celebrele Lanes

Stonehenge, una dintre minunile lumii 
și cel mai bine cunoscut monument 
preistoric din Europa

BEST ARRIVAL
AIRPORT:
LONDON

HEATHROW (LHR)

E ng l and

WINCHESTER

WINDSOR
LONDON

BRIGHTON

FRENSHAM

Destinații excursii de ½ zi

lângă Frensham
Excursii de 1 zi către

alte destinații din

Anglia



CURSURI ȘI

BENEFICII INCLUSE

IH Frensham Young Learner Centre

Sală de clasă 
în copac Spații de 

cazare

Terenuri 
de sport

Sala de 
dansuri

Sala de 
sport

Terenuri pentru 
diverse sporturi

Cladirea principală: 
săli de clasa, cazare

Sălile de clasă sunt spațioase, moderne 
și echipate cu cea mai moderna 
infrastructură educațonală

Pereți de escaladă

Zone limitrofe împădurite

Terenuri pentru practicarea diverselor 
activităși sportive

Piscină

Sală de teatru

Sală de dansuri

FRENSHAM



LOCUL DE LUAT MASA

FRENSHAM

Mesele calde și reci sunt servite dintr-un bufet 
într-o sală de mese mare
Meniurile sunt diversificate și țin cont de orice 
cerință dietetică
Toate mesele, băuturile și gustările sunt oferite în 
mod regulat și sunt incluse în prețul cursului

CAZARE

Sunt disponibile camere single și twin, atât cu cât și fără baie proprie 
Birou de studiu individual, dulap și spațiu de depozitare
Personal dedicat asistenței sociale
Locuri de dormit separate pentru băieți și fete
Toate lenjeriile de pat sunt schimbate o dată pe săptămână 
Facilități de spălătorie disponibile



MOSTRĂ DE PROGRAM



Nivel engleză:

Durată curs:
Dată început (vară):

Dată sfârșit tabără:
Zi sosire/plecare:

Alte activități: 
(sport, arte, 
meșteșuguri )

8-11 ani Lecții: 15 ore
Excursii de studiu: 1 de o zi și

1 de o jumătate de zi
20 ore

Fișa cursului
Vârste:

Conținut curs (pe săptămână)

Activitățile noastre sunt susținute de coachi
profesioniști, iar lecțiile de profesori de engleză
calificați. Elevii vor învăța și își vor exersa
engleza în clasă și în afara ei, inclusiv prin
excursii de studiu, distrându-se cu prietenii.
Vârste: 12-17 ani.

maximum 15 copii

Toate nivelurile binevenite
(Copiii vor fi în grup cu 
elevi de același nivel)

Mărime grupă:

2 săptămâni
19 iulie 2023

2 august 2023
miercuri

Preț: £ 2508

Prețul
taberei este

de £ 2508
și nu include

biletul
de avion!

OFERTĂ
FRENSHAM - DISCOVER ENGLISH



MOSTRĂ DE PROGRAM



Nivel engleză:

Durată curs:
Dată început (vară):

Dată sfârșit tabără:
Zi sosire/plecare:

Alte activități: 
(sport, arte, 
meșteșuguri )

12-17 ani Lecții: 15 ore
Excursii de studiu: 1 de o zi și

1 de o jumătate de zi
20 ore

Fișa cursului
Vârste:

Conținut curs (pe săptămână)

Activitățile noastre sunt predate de profesioniști 
antrenori calificați, profesori de engleză. Elevii vor 
învăța și practica engleza in interiorul si in afara 
lecțiilor: în călătoriile de studiu, în timp ce se distrează 
cu prieteni noi.

maximum 15 copii

Toate nivelurile binevenite
(Copiii vor fi în grup cu 
elevi de același nivel)

Mărime grupă:

2 săptămâni
19 iulie 2023

2 august 2023
miercuri

Preț: £ 2404

Prețul
taberei este

de £ 2404
și nu include

biletul
de avion!

OFERTĂ 
FRENSHAM - ENGLISH +



CAMBRIDGE

Sălile de clasă sunt spațioase, moderne și 
echipate cu aparatură de ultimă generație.

În campus există mai multe terenuri de tenis, 
netball sau alte tipuri de activități sportive.

Cambridge este un oraș mic, foarte pitoresc, plin 
de cultură și istorie.

Campusul educațional IH Cambridge se află în cadrul prestigiosului Murray Edwards 
College. Colegiul găzduieste cea mai extinsă colecție de artă feminină din Europa.

Timp aproximativ de deplasare de la aeroport la școală: 1 oră.



Destinații excursii de ½ zi

Cambridge

Vizitare campus Cambridge 
Plimbare pe râu

Muzeul Fitzwilliam
Grădinile botanice Cambridge

Excursii de 1 zi către

alte destinații din

Anglia

Vizită în orașul medieval Warwich; 
vizită la castelul Warwich

Londra, plimbare cu London Eye, 
vizită la Westminster Abbey

Oxford, vizitarea orașului istoric 
și a campusului universitar



Terenuri 
de tenis

Spații de 
Cazare

Sală de 
sport

Teren de 
cricket

CURSURI ȘI

BENEFICII INCLUSE

32 de terenuri de tenis

Teren de cricket

Zone limitrofe împădurite

Sală de sport

Terenuri pentru diverse 
activități sportive

Sală de dansuri

IH Cambridge Young Learner Centre

CAMBRIDGE



LOCUL DE LUAT MASA

CAMBRIDGE

CAZARE

Mesele calde și reci sunt servite dintr-un bufet 
într-o sală mare de mese.
Meniurile sunt diversificate și țin cont de orice 
cerință dietetică
Toate mesele, băuturile și gustările sunt oferite în 
mod regulat și sunt incluse în prețul cursului

Sunt disponibile camere single și twin, atât cu, cât și fără baie proprie 
Birou de studiu individual, dulap și spațiu de depozitare
Personal dedicat asistenței sociale
Locuri de dormit separate pentru băieți și fete
Toate lenjeriile de pat sunt schimbate o dată pe săptămână 
Facilități de spălătorie disponibile



MOSTRĂ DE PROGRAM



Prețul
taberei este

de £ 2618
și nu include

biletul
de avion!

OFERTĂ
CAMBRIDGE - DISCOVER ENGLISH

Elevii vor învăța limba engleză prin intermediul
temelor/subiectelor absolut inedite ale cursurilor
și prin exersarea limbii engleze in timpul derulării
diverselor activități, precum yoga, arta și
baschetul. Se vor realiza mai multe călătorii de
studii: Londra, Oxford și Warwick.

engleză:

Durată curs: 
Date început:

Dată sfârșit tabără:

12-17 ani
1 de o zi și
1 de o jumătate de zi

Fișa cursului
Vârste: 
Nivel

Conținut curs (pe săptămână)
Lecții: 15 ore

maximum 15 copii

Toate nivelurile binevenite
(Copiii vor fi în grup cu elevi de 
același nivel)

2 săptămâni

26 iulie

9 august
Zi sosire în/plecare miercuri/miercuri
din tabără:
Mărime grupă:

Alte activități 
(sport, arte, 
(meșteșuguri

Excursii de 
studiu:

30 ore

Preț: £ 2618



MOSTRĂ DE PROGRAM



Prețul
taberei este

de £ 3616
și nu include

biletul
de avion!

OFERTĂ 
CAMBRIDGE - FUTURE LEADERS

Tabără destinată viitorilor leaderi în afaceri: o 
introducere a studiilor de tip MBA la o școală
prestigioasă. Elevii lucrează împreună la 
seminarii și participă la diverse simulări de

laafaceri. Include excursii speciale, vizite 
companii și vorbitori invitați.

engleză:

Durată curs: 
Date început:

Dată sfârșit tabără:

14-17 ani
2 de o zi și
1 de o jumătate de zi

Fișa cursului
Vârste: 
Nivel

Conținut curs (pe săptămână)
Lecții: 42 ore

maximum 20 copii

Cel putin B2

2 săptămâni

26 iulie

9 august
Zi sosire în/plecare miercuri/miercuri
din tabără:
Mărime grupă:

Alte activități 
(sport, arte, 
(meșteșuguri

Excursii de 
studiu:

40 ore

Preț: £ 3616



Taxele de curs integrale

Toate materialele folosite la clasă 

Toate activitățile

Excursii de o zi și de o jumătate de zi către 
destinații minunate

Activități seara organizate și 

supravegheate de personalul IH

Cazare la căminul rezidențial al școlii

Toate mesele

Wi-Fi gratuit

Asigurare de călătorie completă

Transfer aeroport

Certificat de absolvire a cursului

Ce include prețul programelor 96% dintre elevi 
au apreciat ca 

bune, foarte
bune și

excelente lecțiile 
de engleză de la 

acest centru

Răcoritoare și gustări

Asistență și supraveghere 24/7 din 
partea personalului IH



English Kids Academy

@englezacopii

International House Bucharest

englezapentrucopii@ih.ro

0377 102 207

Rezervă ACUM!
Ceea ce învață într-o tabără 
internațională îi poate fi de 

folos întreaga viață!

www.englezacopii.ro

https://www.facebook.com/englezacopii/
https://www.englezacopii.ro/
https://www.youtube.com/user/ihbucharest
mailto:englezapentrucopii@ih.ro
tel:0377102207
http://www.englezacopii.ro/
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