
ActiLingua Academy
Letnia szkoła w centrum Wiednia 

uczestnicy kursów 16-19 lat 
ośrodek czynny: 1 lipca -  10 sierpnia 2019

pobyt: niedziela – sobota. Wyjątek:1 termin - przyjazd w poniedziałek 1.07.2019)

 to  sprawdzona  i  ciesząca  się  światowym  uznaniem  szkoła  języka
niemieckiego; 

 jest  członkiem  międzynarodowej  organizacji  IALC  (International
Association  of  Language  Centers)  zrzeszającej  szkoły  językowe
spełniające surowe kryteria jakości oraz członkiem CAMPUS Austria,
austriackiego  zrzeszenia  szkół  zapewniających  najwyższą  jakość
nauczania języka;

 centralne  położenie  w  dyplomatycznej  dzielnicy  Wiednia
naprzeciwko  zamku  Belweder;  szkoła  oddalona  jest  o  15  minut
środkami komunikacji miejskiej od centrum miasta i znanych atrakcji (np. katedra Św. Szczepana)

 zajęcia odbywają się w budynku Sacre Coeur  znajdującym się bezpośrednio obok głównej siedziby szkoły;

 budynek Sacré Coeur położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie rozległego parku, w którym można uprawiać
sport  i  przyjemnie  spędzać  wolny  czas,  dzięki  temu  Sacré  Coeur  to  idealna  lokalizacja  na  letni  kurs  dla
młodzieży;

 szkoła oferuje doskonałe warunki nauki i zakwaterowania w konkurencyjnych cenach;

 wszyscy   lektorzy  to  rodzimi  użytkownicy  języka  niemieckiego;   posiadający  odpowiednie  kwalifikacje  i
regularnie biorący udział w dodatkowych szkoleniach;

 nowoczesne wyposażenie oraz komunikatywne metody nauczania;

 wszystkie  poziomy  zaawansowanie  znajomości  języka  –  pierwszego  dnia  kursu  odbywa się  test  językowy
kwalifikujący do odpowiedniej grupy, dla chętnych przygotowanie do egzaminu ÖSD 'Zertifikat Deutsch für
Jugendliche' (certyfikat języka niemieckiego dla młodzieży) 

 nauka, zakwaterowanie i program zajęć dodatkowych pod okiem wykwalifikowanej kadry, opiekunowie na
wezwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby zapewnić komfort  i bezpieczeństwo uczestnikom. 

  



Kurs językowy 
 Wiek uczestników: 16-19 lat
 Międzynarodowe grupy 
 Wszystkie  poziomy  zaawansowania  (kursy  dla  osób  zupełnie

początkujących rozpoczynają się 1.07 i 28.07)
 Liczba osób w grupie 8-15
 Liczba lekcji w tygodniu kurs wakacyjny:

• 25 godzin lekcyjnych w tygodniu: kurs niemieckiego 
(20 lekcji) + program kulturalno-rozrywkowy (5); 

• 35 godzin lekcyjnych w tygodniu: kurs niemieckiego 
(20lekcji ) + 10 dodatkowych lekcji + program kulturalno-rozrywkowy (5); 

 Kurs przygotowawczy do egzaminu ÖSD - Zertifikat Deutsch für Jugendliche: 6 godzin przygotowujących do
egzaminu ÖSD - dodatkowo do kursu wakacyjnego 25 lub 35 lekcji za dopłatą 100 EUR (terminy dostępne w
JPEdukacja). Podejście do Egzaminu około 102-138 EUR.

 1 lekcja =  45 min 
 Plan zajęć - kurs wakacyjny 20 lekcji 9-12.15, 
 Plan zajęć - kurs wakacyjny 30 lekcji 9-14.00

Uwaga: pierwszy kurs zaczyna się wyjątkowo w poniedziałek 1 lipca 2019 (przyjazd wyjątkowo w poniedziałek)

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie w pokoju 1- lub 2-osobowym ze śniadaniem i obiadem
w rezydencji szkolnej.
W pokojach lodówka i dostęp do Internetu – płatny.
Lokalizacja 15-25 minut od centrum i szkoły. 

Program zajęć dodatkowych 

Po południu i wieczorem, po zakończonych zajęciach szkoła oferuje różne możliwości spędzania wolnego czasu oraz
uprawiania sportu. Cena kursu obejmuje różne atrakcje kulturalne i sportowe cztery razy w tygodniu.

Sport: oferujemy różnego rodzaju sporty: piłka nożna, koszykówka lub siatkówka plażowa.

Kultura: quiz z wiedzy o kulturze, kurs walca wiedeńskiego oraz spacery po mieście z przewodnikiem to dodatkowa
okazja, aby używać języka niemieckiego w rozmowie z kolegami i nauczycielami, a przy tym świetnie się bawić.

Program wieczorny: Wiedeń nocą, dyskoteki, grill.

Wycieczki (dla chętnych dodatkowo płatne)

Wycieczki: osoby pragnące zwiedzić pozostałe części Austrii mogą wziąć udział w wycieczkach całodniowych, np. do 
Salzburga, do naddunajskiej Doliny Wachau ok 70 EUR, lub półdniowych  nad Jezioro Nezyderskie (niem. 
Neusiedlersee) lub na zamek Kreuzenstein ok 40 EUR.



Dodatkowa dawka kultury: wiemy, czego potrzebują prawdziwi entuzjaści kultury. Dlatego oferujemy cotygodniowe
wycieczki i wyjścia do teatru, opery, muzeum lub na zamek. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem oraz bilety wstępu
zawarte są w cenie wycieczki.

Musicale i koncerty: w stolicy kultury, jaką jest Wiedeń, wieczór na koncercie lub musicalu to coś oczywistego - ok 44
EUR.

Kultur Special – Program dodatkowego zwiedzania za dopłatą 26EUR/tydz

Option Plus: eg Medien /Zaitungen 2-3 lekcje tematyczne w tygodniu za dopłatą 26 EUR/tydz. 

Przykładowy plan zajęć pozalekcyjnych w szkole. 

Podróż / transfer z i na lotnisko 

Dniem przyjazdu do Wiednia jest niedziela, dniem wyjazdu sobota po kursie. 

Indywidualny transfer z / na dworzec kolejowy bądź lotnisko koszt 40 EUR w jedną stronę. 

Przejazd we władnym zakresie: 
 Taxi: z dworca lub lotniska możesz zamówić taksówkę, która zawiezie cię bezpośrednio do twojego miejsca

zakwaterowania w Wiedniu: cena z dworca: od 15 do 20 euro, cena z lotniska: od 25 do 40 euro.
 Autobus:  z  lotniska  jeżdżą  autobusy  do  dworca  "Wien  Südbahnhof",  skąd  najlepiej  wziąć  taksówkę

bezpośrednio do miejsca zakwaterowania. Cena biletu autobusowego w jedną stronę wynosi 6 euro, odjazd z
lotniska: co pół godziny od godz. 6.00 do godz. 00.00. Czas jazdy: ok. 30 minut. 

 Pociąg:  z lotniska jeździ  pociąg "City Airport Train" do dworca Wien- Mitte -  "City Air Terminal".  Stamtąd
najlepiej wziąć taksówkę bezpośrednio do miejsca zakwaterowania. Cena biletu w jedną stronę wynosi 8 euro
(tam i powrót 15 euro), odjazd z lotniska: co pół godziny od godz. 5.30 do godz. 23.00. Czas jazdy: ok. 16
minut. W dniu odjazdu możliwa jest odprawa portowa (check-in) już w Wien - Mitte - "City Air Terminal".
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: htttp://www.cityairporttrain.com  .

http://www.actilingua.com/polen/pl_wien_anreise.php
http://www.actilingua.com/polen/pl_wien_anreise.php
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