
DID Deutch – Institut Hoechst im Odenwald
wiek: 8-14 lat

ośrodek czynny: 25.06 – 05.08.2023 (pobyt: niedziela - sobota)

 Pierwsza szkoła DID Deutsch – Institut została założona w 1970 r. we Frankfurcie. Dziś sieć posiada 4
całoroczne szkoły  dla  dorosłych w Monachium, Berlinie,  Frankfurcie  i  Hamburgu i  12  ośrodków
młodzieżowych. Rocznie we wszystkich szkołach DID kształci się ponad 5000 studentów. Placówki
DID  posiadają  wszelkie  niezbędne  akredytacje  i  certyfikaty  świadczące  o  wysokiej  jakości
oferowanych usług

 Ośrodek dla najmłodszych dzieci w Hoechst am Odenwald, to dawny klasztor, działa tylko w lecie
jako szkoła językowa, a w ciągu roku jest  tam schronisko młodzieżowe,  do którego przyjeżdżają
niemieckie dzieci na wycieczki i tzw. „zielone szkoły”

 Zajęcia odbywają się w międzynarodowych grupach, na okres wakacji przyjeżdżają tu dzieci z ponad
60 krajów. 

 Szkoła mieści się w samym w centrum małego 10-tysięcznego miasteczka Hoechst w Odenwaldzie,
wśród pagórków, pól, gospodarstw, zamków i lasów, blisko Frankfurtu. 

 Na  terenie  szkoły  oprócz  sal  lekcyjnych  i
pomieszczeń  mieszkalnych  są:  duża  aula,
pomieszczenia do spędzania czasu wolnego, do
zajęć  artystycznych,  bardzo  duży  park  z
boiskami  i  miejscem  na  ognisko  grill.  Dzieci
mają wystarczająco miejsca aby pograć w piłkę
nożną,  koszykówkę,  siatkówkę,  ping-ponga,
gdzie   uczestnicy  mogą  pogrillować  albo  po
prostu poleżeć na słońcu... 



Kurs językowy 

 20 lub 24 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut
 kursy min  2 tygodniowe,
 maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 10-12)
 Główne zagadnienia: konwersacja, słownictwo, gramatyka, praca z tekstem
 uczestnicy w wieku od 8 do 14 lat
 wszystkie poziomy zaawansowania. Uwaga: uczniowie zupełnie początkujący muszą rozpocząć        

w wyznaczonej dacie - 2 lipca 2023
 międzynarodowe grupy

Zakwaterowanie

 Pokoje 2 lub 4-5 osobowe na terenie szkolnego
kampusu (pok 2-osobowy za dopłatą). 

 Pełne wyżywienie, 3 posiłki dziennie. 
 Duża samoobsługowa stołówka na terenie kampusu.

Pierwszy posiłek to kolacja w niedzielę w dniu
przyjazdu, ostatni to sobotnie śniadanie 

 Łazienki z WC i prysznicami do wspólnego użytku na
każdym piętrze. 

 Nad bezpieczeństwem dzieci czuwa opiekun (po
jednym na piętro). 

 Depozyt (zwrotny) w zakwaterowaniu – 50 Euro
(płatny na miejscu)

Program zajęć dodatkowych



 Dzieci mają zapełniony cały czas pozalekcyjny, szkoła organizuje atrakcje popołudniowe i wieczorne
7 dni w tygodniu.

 Na  terenie  kampusu  uprawiają  sport,  biorą  udział  w  zabawach  integracyjnych,  artystycznych,
wieczorach filmowych, pokazach talentów, grillują. 

 Wycieczki ze zwiedzaniem m.in. do Frankfurtu, Rheintal, Wuerzburg i okolicznych zamków oraz na
miejscowy odkryty basen: 1 całodniowa i 1 popołudniowa w tygodniu

Podróż

Transfery z lotniska we Frankfurtcie w godzinach 9.00 – 18.00.  Loty poza tymi godzinami są droższe i do
ustalenia ze szkołą! 
Podróż pod opieką stewardessy - dopłata do transferu - 50 EUR /1 stronę. 

Jeśli  rodzice planują dowieźć dziecko bezpośrednio na miejsce, to tuż obok szkoły znajduje się przytulny
hotelik, w którym można wykupić nocleg.

Frankfurt 9.0-18.0 65 EUR przejazd w jedną stronę 
Frankfurt przed 9.0 lub po 18.0 140 EUR  przejazd w jedną stronę 


