
GLS Berlin Villa
uczestnicy kursów 16-17 lat 

ośrodek czynny 28.06 – 09.08.2020 (pobyt: niedziela - niedziela)

 kameralne szkoła dla osób lubiących rodzinną i przytulną
atmosferę

 położona jest bardzo centralnie w pobliżu Kurfürstendamms,
najbardziej znanej ulicy handlowej starej części Berlina
Zachodniego.

 Villa ma własną kafeterię i wielki ogród, idealna do relaksu
po kursie oraz przestronne klasy i  świetlicę

 lekcje języka niemieckiego odbywają się rano a po południu
odkrywacie razem Berlin

 zakwaterowanie i nauka w jednym miescu
 oferuje konkurencyjne ceny i doskonałe warunki do nauki i zakwaterowanie na najwyższym poziomie
 24 godzinna opieka wykwalifikowanego personelu
 dobrze wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska
 4 poziomy zaawansowanie znajomości języka – pierwszego dnia kursu każdy pisze test językowy 

Kurs językowy 

 Wiek uczestników: 16-17 lat 
 Międzynarodowe grupy:  uczniowie z 40 krajów
 Poziomy zaawansowania: początkujący, podstawowy, średni i

dla zaawansowanych.
 Liczba osób w grupie: max. 12 
 Liczba lekcji w tygodniu: 20  (od poniedziałku do piątku),
 1 lekcja =  45 min 



Zakwaterowanie

Mieszkasz w szkole w pokojach 3- lub 5-osobowych. Prysznic i toaleta są
na korytarzu. Całodzienne wyżywienie w stołówce.

Program zajęć dodatkowych 

Czas wolny i wycieczki:

 2 rozrywki dziennie w międzynarodowych grupach: zwiedzanie Berlina, sport i spacery 
 1 całodniowa wycieczka tygodniowo do miejscowości położonych w okolicy Berlina

Tak mógłby wyglądać tydzień w letniej szkole Berlin Villa

Dzień Rano Po południu Wieczorem
Niedziela Przyjazd do godz. 17.00, zapoznanie się, test wstępny, wieczór powitalny

Poniedziałek 4 godz. niemieckiego wycieczka do dzielnicy Prenzlauer Berg, jednej z 
najmodniejszych dzielnic Berlina wieczór wideo

Wtorek 4 godz. niemieckiego Reichstag i Potsdamer Platz, nowe centrum Berlina gry
Środa 4 godz. niemieckiego pływanie w jeziorze Wannsee w pobliżu Poczdamu badminton
Czwartek 4 godz. niemieckiego mur berliński i muzeum Checkpoint Charlie grill
Piątek 4 godz. niemieckiego wioślarstwo na jeziorze "Neuer See" w dzielnicy Tiergarten diskoteka
Sobota całodniowa wycieczka do Poczdamu, Sachsenhausen lub na wyspę Pfaueninsel Pub-Tour
Niedziela wyjazd lub pchli targ na ulicy "Strasse des 17. Juni" gardenparty

W cenę wliczone jest:
 20 lekcji na tydzień
 2 zajęcia dodatkowe w tygodniu
 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
Bilety wstępu śr. ok. 30 EUR/tydz

Transport 

Transport z i na dworzec / lotnisko wliczony w cenę pobytu w niedziele.
Ubezpieczenie medyczne w pakiecie kursu. 
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