
GLS Monachium Adventure
uczestnicy kursów 12-17 lat 

ośrodek czynny 21.06 – 16.08.2020 (pobyt: niedziela - niedziela) 

 Adventure Camp jest fantastyczny, jeśli lubisz sport i przygody- po kursie
urządzamy wędrówki z GPS, budujemy tratwę lub śpimy przy ognisku.

 24 godzinna opieka doświadczonego personelu 
 kampus (były hotel) położony jest na południe od Monachium nad

najbardziej przejrzystym jeziorem Alp niemieckich, z okna zobaczysz
jezioro lub góry.  Monachium jest oddalone o zaledwie 50 km

 zakwaterowanie i nauka w kampusie : duże jasne klasy, ogród, ściana do
wspinaczki, fitness, sauna, pokój telewizyjny

 rano uczysz się niemieckiego, a  południami bierzesz udział w programie
zajęć dodatkowych 

 szkoła  oferuje  konkurencyjne  ceny  i  doskonałe  warunki  do  nauki  i
zakwaterowanie na najwyższym poziomie

 24 godzinna opieka wykwalifikowanego personelu
 dobrze wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska
 3 poziomy zaawansowanie  znajomości  języka  –  pierwszego  dnia  kursu

odbywa się test językowy kwalifikujący do odpowiedniej grupy

Kurs językowy 

 Wiek uczestników: 12-17 lat 
 Międzynarodowe grupy:  uczniowie z 30 krajów
 Poziomy zaawansowania: podstawowy, średni i zaawansowany 
 Liczba osób w grupie: max. 12 
 Liczba lekcji w tygodniu: 20  (od poniedziałku do piątku),
 1 lekcja =  45 min 

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie na terenie kampusu 

Pokoje 3- 4-osobowe z prysznicem i toaletą, całodzienne wyżywienie w stołówce
szkolnej



Program zajęć dodatkowych 

Czas wolny i wycieczki:

 2 rozrywki dziennie: wędrówki przygodowe, budowanie tratw, gry
kooperacyjne, wycieczki rowerowe, biwakowanie przy ognisku, górskie
wyprawy rowerowe, wycieczki 

 1 całodniowa i 1 półdniowa wycieczka tygodniowa do Monachium i/lub
nad jezioro Tegernsee

Tak mógłby wyglądać tydzień: Munich Adventure

Dzień Rano Po południu Wieczorem
Niedziela Przyjazd do godz. 17.00, test wstępny, wieczór powitalny  
Poniedziałek 4 godz. niemieckiego wędrówka orientacyjna z GPS barbecue
Wtorek 4 godz. niemieckiego budowa tratwy nad jeziorem wieczór wideo
Środa 4 godz. niemieckiego półdniowa wycieczka do Monachium ognisko
Czwartek 4 godz. niemieckiego wodospad- "prysznic" wieczór z grami
Piątek 4 godz. niemieckiego Parcours rowerowy wędrówka z pochodniami
Sobota Całodniowa wycieczka do Monachium lub Salzburga
Niedziela wyjazd lub zajęcia sportowe

 
W cenę wliczone jest 

 20 lekcji na tydzień  
 2 zajęcia dodatkowe dziennie
 2 wycieczki / 2 tygodnie
 zakwaterowanie i pełne wyżywienie  
 transfer z i na lotnisko/dworzec w Monachium w określone dni i godz
 24 godzinna opieka doświadczonego personelu 
 ubezpieczenie medyczne


