
Szkoła Humboldt Institut – Bad Schussenried 
na Pd pomiędzy jeziorem Bodeńskim i rzekami Dunaj i Illner   

wiek: 10-13 lat i 14-17 lat
Ośrodek czynny: cały rok (dla grup), kursy letnie:  04.06 – 02.09.2023 

(dni pobytu: niedziela - sobota)

 Miasto Bad Schussenried, Idylliczne uzdrowisko na południu Niemiec, ze starym klasztorem, jest położone 
pomiędzy Jeziorem Bodeńskim i rzekami Iller i Dunaj. Znane jest przede wszystkim ze swoich uzdrowiskowych,
terapeutycznych kąpieli błotnych i otaczającego miasto piękna natury, ale także z zabytków kulturalnych. Ta 
atrakcyjna miejscowość wypoczynkowa w sercu Górnej Szwabii jest idealnym punktem wyjścia dla szerokiego 
wachlarza wycieczek.

 Szkoła jest kompleksem nowoczesnych budynków położonych na obrzeżach parku. Centrum Bad Schussenried 
jest osiągalne w około 5 minut na piechotę. Klasy, pokoje uczniów, zaplecze sportowe jak i możliwości 
spędzania czasu wolnego, wszystko w jednym miejscu.

 Nowoczesne wyposażenie szkoły:  pokoje o wysokim standardzie  spełniają najwyższe oczekiwania naszych 
gości, tak samo jak i atrakcyjne zaplecze sportowo-rekreacyjne włącznie z dużym krytym basenem, krytymi 
kortami tenisowymi oraz ścianką wspinaczkową.

 Szkoła może przyjąć ponad 300 osób i jest największą szkołą z internatem dla obcokrajowców uczących się 
języka niemieckiego w Niemczech

 Kurs organizowany jest przez sieć szkół językowych Humbold Instytut, która wynajmuje ten ośrodek rokrocznie
jako sprawdzone miejsce  intensywnych kursów wakacyjnych dla najmłodszych 

 Humboldt  Institute  to  sieć  prestiżowych  szkół  niemieckiego,  która  od  35  lat,  jest  jednym  z  wiodących
ekspertów w  intensywnym nauczaniu języka niemieckiego w Niemczech.

 Nauka i zakwaterowanie na tym samym terenie 

 Intensywna  nauka  polecana  ambitnym  uczniom:  25  lekcji  tygodniowo  na  kursach  dziecięcych  i  30  lekcji
tygodniowo na kursach młodzieżowych, 

 Małe, międzynarodowe grupy - ilość uczniów w klasie nie więcej niż 10 osób 
 Poziomy językowe (od podstawowego do zaawansowanego A1-C1)  

 Gwarantujemy 24-godzinną opiekę podczas całego kursu i wycieczek.

 Możliwość wykupienia lekcji tenisa jako dodatkowej atrakcji w miesiącach maj-sierpień. 



Nauka

Zajęcia odbywają się w tym samym ośrodku, gdzie zakwaterowani są kursanci, w nowoczesnych, jasnych klasach. 

 Wiek uczestników: grupa dzieci 10-13 lat, grupa młodzież 14-17 lat
 Daty kursów:  cały rok: długość od 2-ch tygodni wzwyż 
 Międzynarodowe grupy, 
 Poziom zaawansowania: wszystkie poziomy
 Liczba osób w grupie: max. 10
 Liczba lekcji w tygodniu: 25 - dzieci 10-13 lat,  30 - młodzież 14-17 lat
 1 lekcja = 45 minut
 latem (11.06 – 02.09.2023) suplement do kursu 50 EUR/tydz

 Zakwaterowanie i wyżywienie 

• Zakwaterowanie na terenie zamkniętego bezpiecznego obiektu.

• Dwuosobowe pokoje z prysznicem i toaletą

• Pokoje dzielą ze sobą osoby różnych narodowości. Aby zachęcić kur-
santów  do używania i ćwiczenia języka niemieckiego także poza za-
jęciami, szkoła dokłada starań, aby dobrać współlokatorów w zbliżo-
nym wieku i na podobnym poziomie językowym. 

• Chłopcy i dziewczęta mieszkają w oddzielnych częściach internatu. 

• Pranie prywatnej bielizny dla kursantów - raz w tygodniu 

• Zapewnione jest pełne wyżywienie, które obejmuje trzy główne po-
siłki (śniadanie, obiad i kolację) oraz owoce - non stop. 

Program zajęć dodatkowych 

Do  codziennych  opcji  programu  odbywającego  się  popołudniami  i  wieczorami  należą  m.in.  zajęcia  sportowe  i
artystyczne  na  terenie  kampusu,  a  także  wycieczki  całodniowe  lub  półdniowe  po  okolicy.  
Całodniowe wycieczki.  W każdą sobotę  opiekunowie organizują  i  towarzyszą w całodniowych  wycieczkach,  które
zawarte są w cenie kursu (wraz z wejściówkami) do takich miejsc jak: Monachium - Znana na całym świecie stolica
Bawarii na Przedgórzu Alpejskim nad rzeką Isar, z oszałamiającą mnogością muzeów, zabytków i sklepów.

• Stuttgart - Miasto zwane "kolebką motoryzacji", gdzie powstała potęga Mercedesa oraz gdzie narodziły się 
marki Porsche i Maybach.

• Augsburg Wycieczka po tym 2000-letnim mieście zachwyca różnorodnością. Zwiedzający na pewno będą 
zauroczeni renesansowymi domami, wspaniałymi kościołami, uliczkami i otaczającymi miasto murami.

• Kempten Stare rzymskie miasto łączące historię i nowoczesny tryb życia, położone wśród pięknej górskiej 
scenerii, w najchętniej odwiedzanym przez turystów południowym regionie Niemiec.

• Inne w góry, nad Jezioro Bodeńskie (Meersburg, Konstancja, Wyspa Mainau), słynny wodospad na Renie , 
 Neuschwanstein i Linderhof,

Wycieczki  popołudniowe.  W każdą środę odbywają się krótsze,  popołudniowe wycieczki do zabytków w regionie,
takich jak:  Ravensburg, Biberach czy Bad Buchau.



Możliwości spędzania czasu wolnego.  

• Zachwyceni sportem znajdą w Bad Schussenried prawie że bezgraniczne możliwości do uprawiania sportu. Do
wyposażenia szkoły należą: sala gimnastyczna przystosowana do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę,
piłkę ręczną, badminton, jak również kryty basen, sauna, ścianka do wspinaczki oraz rowery górskie idealne do
długich wycieczek po przepięknej okolicy. Mini-golf, otwarty basen, a także kryte korty tenisowe znajdują się
zaraz przy szkole.

• Młode pokolenie artystów może puścić wodze kreatywności w naszych pomieszczeniach przeznaczonych do
majsterkowania. W programie znajdują się takie stałe punkty jak m.in malowanie na szybach, na jedwabiu,
rzeźbienie w drewnie i kamieniu. Pomieszczenia do gier i imprez (z bilardem, piłkarzykami, tenisem stołowym i
rzutkami) uzupełniają tę bogatą ofertę spędzania czasu wolnego.

• Do wyposażenia szkoły należą również: pokój internetowy, miejsce do grillowania wraz z grillem oraz duża łąka
do opalania. Sieć tras biegowych zachęca do biegania na nartach w zimie i do uprawiania sportów zimowych.

• Dobra zabawa i urozmaicenie są pewne w każdą pogodę i porę roku. Nasz zespół opiekunów dba o to, żeby
wszyscy uczestnicy kursów włączali się do wspólnej zabawy, a także żeby każdy z nich odnalazł w programie
interesujące go zajęcie.

Atrakcje w Bad Schussenried i okolicy Miasto Bad Schussenried oferuje również liczne atrakcje dla turystów: wystawy, 
muzea i koncerty. Bezpośrednio przy internacie znajduje się duży otwarty basen i kryte korty tenisowe. Dzięki swojemu
położeniu w sercu Górnej Szwabii jest to także idealny punkt wyjścia do wędrówek i wycieczek po regionie. 

Poniższa lista wymienia niektóre z możliwości spędzania wolnego czasu, jakie regularnie oferujemy w Bad 
Schussenried: Basen otwarty, Bilard, Dyskoteka, Grill, Koszykówka, Kryty basen, Miejsce do opalania, Narciarstwo 
biegowe, Pokój do majsterkowania, Sala gimnastyczna, Sala do fitnessuŚcianka wspinaczkowa, Pianino, Piłka nożna, 
Piłkarzyki, Pokój internetowy oraz wi-fi, Rowery górskie, Sauna, Siatkówka, TV i DVD, Tenis stołowy

Nad całością  programu czuwa doskonale  wykwalifikowana kadra,  sprawująca 24 godzinna opiekę nad kursantami.
Program jest wliczony w cenę kursu. Jedyne dodatkowo płatne opcje, która można domówić to:

Podróż 

Szkoła organizuje bezpłatny transfer z Dworca Głównego (Bad Schusseried). 

Szkoła organizuje również odbiór z następujących lotnisk w ustalonych przez szkołę dniach przyjazdu i wyjazdu: 

Friedrichshafen 55 EUR przejazd w jedną stronę 

Memmingen 60 EUR przejazd w jedną stronę 

Zurych 130 EUR przejazd w jedną stronę 

Monachium 170 EUR przejazd w jedną stronę 

 Opłata będzie podwojona jeśli transfer będzie realizowany w inne dni.
 O szczegóły pytaj w JPEdukacja.  


