
GLS Berlin Watersports
wiek: 12-16 lat 

ośrodek czynny 25.06-6.08.2023  (dni pobytu : niedziela - niedziela)

 szkoła dla osób lubiących wakacje nad jeziorem, sporty wodne i plażowanie
 bezpieczny kampus położony w wiosce oddalonej o 30 km na południowy wschód od 

Berlina 
 lokalizacja kampusu nad samym brzegiem jeziora Wolzigsee, przy przystani 
 oferuje atrakcyjny program zajęć pozalekcyjnych, konkurencyjne ceny i bardzo dobry mix

narodowościowy, uczestniczy młodzież z wielu krajów świata. 
 zakwaterowanie i nauka w jednym miejscu, na terenie znajdują się: sala gimnastyczna, 

fitness studio, rowery, żaglówki, kajaki, deski surfingowe, stołówka, 10 sal lekcyjnych. 
 w obozie językowym bierze udział maksymalnie 80 uczniów, na terenie kampusu mieszka

także młodzież niemiecka. 
 24 godzinna opieka wykwalifikowanego personelu
 4 poziomy zaawansowanie znajomości języka – pierwszego dnia kursu każdy pisze test 

językowy 

Kurs językowy 

 Wiek uczestników: 12-16 lat 
 Międzynarodowe grupy
 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

Zakwaterowanie na terenie kampusu  w pokojach 2- lub 3-osobowych z łazienkami. Całodzienne
wyżywienie w stołówce – 3 posiłki dziennie

Program zajęć dodatkowych 

Czas wolny i wycieczki:

 2 rozrywki dziennie w międzynarodowych grupach: gry towarzyskie, plażowanie, sporty 
wodne jak kajaki, żaglówki, windsurfing.

 2  wycieczki tygodniowo do centrum Berlina lub miejscowości położonych w okolicy.

Przykładowy plan pobytu w letniej szkole Berlin Watersports

Dzień Rano Po południu Wieczorem
Niedziela Przyjazd do godz. 17.00, zapoznanie się, test wstępny, wieczór powitalny
Poniedziałek 4 godz. niemieckiego kajaki lub badminton grill
Wtorek 4 godz. niemieckiego siatkówka lub łyżworolki breakdance
Środa 4 godz. niemieckiego wycieczka do Berlina ognisko
Czwartek 4 godz. niemieckiego sufing lub piłka nożna film
Piątek 4 godz. niemieckiego żeglarstwo disco
Sobota całodniowa wycieczka do Poczdamu i zamku Sanssouci Party
Niedziela wyjazd lub pływanie wieczór wideo

Pobyt 

W cenę wliczone jest 
 20 lekcji tygodniowo  / tydz
 2 zajęcia dodatkowe /dzień
 2 wycieczki /  tydz
 zakwaterowanie i pełne wyżywienie  
 ubezpieczenie: medyczne, bagażu i OC
 24 godzinna opieka doświadczonego personelu 



Transport 

Transfer z i na lotnisko (dworzec) w Berlinie  w niedziele w godz 8-22 w cenie 90 EUR w 1 str, poza
wskazanymi godzinami 150 EUR w 1 str
Ubezpieczenie medyczne w pakiecie kursu. 
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