
GLS Berlin College
uczestnicy kursów 16-18 lat 

ośrodek czynny 21.06 – 16.08. 2020 (pobyt: niedziela - niedziela)

 Berlin College zlokalizowany jest  w samym środku kultowej dzielnicy Berlina na ulicy Kastanienallee wśród 
niezliczonych klubów, kawiarni, barów, galerii i sklepów, sprzedających odzież berlińskich projektantów

 duży kampus z 40 salami lekcyjnymi, ogrodem, kawiarnią, restauracją, foyer, boiskami sportowymi, 
wypożyczalnią rowerów, łączem WLAN 

 lekcje języka niemieckiego odbywają się po południu, a rano odbywa się zwiedzanie Berlina
 zakwaterowanie i nauka w jednym miejscu, lub zakwaterowanie u pobliskich rodzin goszczących
 szkoła  oferuje konkurencyjne  ceny i  doskonałe  warunki  do  nauki  oraz  zakwaterowanie  na najwyższym

poziomie
 dobrze wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska
 4 poziomy zaawansowania znajomości języka – pierwszego dnia kursu odbywa się test językowy kwalifikujący 

do odpowiedniej grupy

Kurs językowy 

 Wiek uczestników: 16-18 lat 
 Międzynarodowe grupy:  uczniowie z 40 krajów
 Poziomy zaawansowania: początkujący, podstawowy, średni i zaawansowany.
 Liczba osób w grupie: max. 12 
 Liczba lekcji w tygodniu: 20  (od poniedziałku do piątku), lekcje popołudniowe
 1 lekcja =  45 min 



Zakwaterowanie

Na terenie kampusu w apartamentach 3-5-osobowych (wszystkie
apartamenty z kuchnią, TV i łazienką), dwa posiłki dziennie, lub w hotelu
studenckim oddalonym 10 minut pieszo, w pokojach 2-osobowych.  

W hostelu, pokoje 4-  osobowe z łazienką (bez TV),  dwa posiłki  dziennie,
lokalizacja kilka minut pieszo od szkoły

Dostępny lunch za dopłatą w kantynie szkolnej – od ok. 60 EUR/tydz.

Program zajęć dodatkowych 

Czas wolny i wycieczki:

 2 rodzaje zajęć pozalekcyjnych dziennie w międzynarodowych grupach: zakupy, clubbing, zwiedzanie Berlina 
 1 całodniowa wycieczka na tydzień w okolice Berlina.

Tak mógłby wyglądać przykładowy tydzień w Berlin College

Dzień Rano Po południu Wieczorem

Niedziela Przyjazd do godz. 17.00, zapoznanie się, test wstępny, wieczór powitalny

Poniedziałek Spacer po dzielnicy Prenzlauer Berg, do 
Kulturbrauerei i pływalni na Oderberger Str.

4 lekcje j. 
niemieckiego Wieczór wideo

Wtorek Zakupy - pokażemy najlepsze sklepy 4 lekcje j. 
niemieckiego Wizyta w klubie

Środa Kąpiel w jeziorze Wannsee niedaleko Poczdamu 4 lekcje j. 
niemieckiego

Badminton na terenie 
kampusu

Czwartek Wyspa Muzeów - tu latem odbywają się koncerty na 
wolnym powietrzu

4 lekcje j. 
niemieckiego Grill

Piątek Wycieczka rowerowa wzdłuż byłego muru 
berlińskiego

4 lekcje j. 
niemieckiego Dyskoteka

Sobota Całodniowa wycieczka do Poczdamu, Sachsenhausen lub na wyspę 
Pfaueninsel Pub-Tour

Niedziela Wyjazd lub wycieczka na pchli targ na Strasse des 17. Juni Garden party

W cenę wliczone jest:
 20 lekcji na tydzień
 2 zajęcia dodatkowe dziennie  
 2 wycieczki na 2 tygodnie
 zakwaterowanie i wyżywienie wg wybranej opcji 
 transfer z i na lotnisko (dworzec) w Berlinie w godz.8:00-22:00
 opieka doświadczonego personelu 

Opłaty dodatkowe: 
Bilet na komunikację publiczną 2-4 tyg śr ok 60-80 EUR
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