
Szkoła Humboldt Institut – Monachium  
wiek: 15 - 18 lat

Ośrodek czynny:  09.07 – 19.08.2023,  pobyt 3 lub 6  tyg: niedziela - sobota

 należy do sieci szkół Humboldt Institute, która od 35
lat, jest jednym z wiodących ekspertów w nauczaniu
języka niemieckiego w Niemczech.

 szkoła  zajmuje  teren  nowoczesnego  Hostelu  dla
Młodzieży Don Bosco w centrum Monachium. Świetne
położenie  szkoły  z  fantastyczną  infrastrukturą
sportową  i  rekreacyjną  (zaraz  obok  Muzeum
Niemieckiego,  niedaleko  starówki,  a  jednocześnie  w
cichej okolicy) sprawia, że jest to idealne miejsce dla
osób  pragnących  uczyć  się  w  wielkim  mieście,  a
równocześnie  nie  tracić  wszelkich  wygód  i  spokoju
tradycyjnego internatu.

 intensywna nauka - 30 lekcji tygodniowo, 
 małe, międzynarodowe grupy - ilość uczniów w klasie

nie więcej niż 11 osób, średnio ok. 8-osobowe.
 wszystkie  poziomy  językowe  (od  podstawowego  do

zaawansowanego)  
 Monachium  -   stolica  Bawarii,  położona  w  pobliżu

Przedgórza  Alpejskiego,  jest  znana  na  całym świecie
nie tylko z "Oktoberfestu". Świetne muzea, jak choćby
trzy "Pinakotheki" (galerie sztuki), Muzeum BMW, czy
Muzeum  Niemieckie  (Deutsches  Museum)  oraz
Bawarskie Studia Filmowe i Park Olimpijski. Te atrakcje
wraz z tętniącym życiem rynkiem "Marienplatz" oraz niezwykle bogata oferta kulturalna sprawiły, że miasto
zaczęto określać mianem "czarującej metropolii z sercem". 

 Monachium  oferuje  także  bogactwo  wydarzeń  kulturalnych,  koncertów,  centr  handlowych,  obiektów
sportowych, dyskotek itp. Mimo tego, rodzice nie muszą martwić się o bezpieczeństwo swoich dzieci w tym
dużym mieście.  Po pierwsze:  zespół  opiekunów i  animatorów zapewnia niezawodny 24-godzinny nadzór i
opiekę,  a  po  drugie:  Monachium  zachowało,  z  czasów  kiedy  było  jednym  z  wielu  małych,  bawarskich
miasteczek, nie tylko swój urok, ale także spokój i bezpieczeństwo. 



Nauka

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

 Wiek uczestników: 15 -18 lat
 Długość kursu: 3 lub 6 tygodni
 Międzynarodowe grupy, brak cotygodniowej rotacji kursantów – grupa realizuje kompletny program 
 Wszystkie poziomy zaawansowania

*osoby zupełnie początkujące zaczynają w wyznaczonej dacie: 9 lipca 2023 
 Liczba osób w grupie: max. 11
 Liczba lekcji w tygodniu: 30
 1 lekcja = 45 minut

 Zakwaterowanie i wyżywienie 
Zakwaterowanie  i  nauka  realizowane  na  terenie  jednego
obiektu –  Hostelu Don Bosco  Z racji swojej lokalizacji z jednej
strony  w  centrum  miasta  kilka  minut  pieszo  od  głównych
atrakcji, z drugiej, w niezwykle spokojnej okolicy, jest to idealne
miejsce  do  spędzenia  wakacji  Pomimo  bardzo  centralnej
lokalizacji  pensjonat  jest  bardzo  cichym  miejscem.  Dbamy  o
dopasowanie  współlokatorów,  którzy  mają  porównywalny
poziom języka niemieckiego i  są w podobnym wieku, oraz są
innej narodowości.  W ten sposób uczniowie są zachęcani do
ćwiczenia  języka  niemieckiego  poza  klasami.   Chłopcy  i
dziewczęta są kwaterowani oddzielnie.

• Dwu- Trzy- lub czteroosobowe pokoje. Przewaga 2-osobowych.  Łazienki są na korytarzach.  

• Zapewnione jest pełne wyżywienie, które obejmuje trzy główne posiłki(śniadanie, obiad i kolację) + przekąska.

• Raz w tygodniu zapewniany jest bezpłatny service prania prywatnej bielizny.

Program zajęć dodatkowych 

Do  codziennych  opcji  programu  odbywającego  się
popołudniami i wieczorami należą m.in. zajęcia sportowe, różne
gry zespołowe, majsterkowanie i sztuka, zwiedzanie muzeów i
innych znanych zabytków, udział w różnorodnych wydarzeniach
kulturalnych.  Znakomite  oferty  rekreacyjno-kulturalne  w
Monachium
Starówka wraz z rynkiem tętnią życiem, a w pobliskim Ogrodzie
Angielskim czy wzdłuż rzeki Isar można znaleźć ciszę i spokój w
słoneczne popołudnie. Monachium zachwyca ilością możliwości
spędzania  czasu  wolnego  (zabytki,  muzea,  parki,  wystawy,
wydarzenia kulturalne itp.), które nasi opiekunowie starają się
uwzględnić w codziennym programie czasu wolnego.



Możliwości  spędzania  czasu  wolnego  na  terenie  ośrodka.
Hostel dla Młodzieży "Don Bosco" z boiskami do wszystkich gier
zespołowych,  bieżnią oraz  salą  gimnastyczną,  na  terenie
również  duży  kryty  basen,  siłownia  i  ścianka  wspinaczkowa,
kręgle,  ping-pong,  piłkarzyki,  bilarda.  Na terenie  hostelu
również dostęp do Internetu.
Przykładowe możliwości spędzania wolnego czasu: Basen
kryty, Bilard, Bieżnia, Dostęp do Internetu, Galerie i muzea,
Grill, Koncerty*, Koszykówka, Kręgielnia, Piłkarzyki, Pokój
imprezowy, Sala gimnastyczna, Ścianka wspinaczkowa,
Siatkówka, Siłownia, Streetball, Teatr*, Tenis stołowy.    * nie
wliczone w cenę kursu
Wycieczki całodniowe poza Monachium odbywają się w soboty
i są wliczone w cenę wraz z biletami wstępu.  Przykładowe
kierunki: 

• Neuschwanstein. Bajkowy zamek, położony wysoko w
bawarskich górach, z przepięknym widokiem na Alpy i
otaczającą go naturę. To nie tylko niegdysiejsza
rezydencja Króla Ludwika II, ale także pierwowzór
"Zamku Śpiącej Królewny" w Disneylandzie.

• Augsburg. Miasto uniwersyteckie i trzecie co do
wielkości miasto Bawarii należy do najstarszych miast
Niemiec. Pochodząca z czasów średniowiecza
Fuggerei, ugruntowana przez wpływową i handlującą
w całej Europie rodzinę Fugger, jest ważnym świadectwem postępu społecznego.

• Dachau. Miasto powiatowe niedaleko Monachium znane jest przedewszytkim ze wględu na były obóz 
koncetracyjny „Dachau“. Dzisiaj jest to często odwiedzane miejsce pamięci i współczucia.

• Ratzybona (Regensburg). Malownicze miasto uniwersyteckie (z populacją około 150 000 mieszkańców), 
położone nad Dunajem, oczarowywujące swoich gości pięknem średniowiecznej starówki. Całe centrum tego 
bawarskiego miasta to ponad 900 chronionych zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.

• Chiemsee. Największe jezioro Bawarii, znane przedewszystkim dzięki pałacowi Herrenchiemsee, który został 
zbudowany przez Ludwika II na wyspie o tej samej nazwie.

• Erding. Miasto książęce w pobliżu lotniska w Monachium, które dzięki Aqua Parkowi jest często obieranym 
celem wycieczkowym w całej Bawarii.

• Klasztor Andechs. Klasztor Benedyktyński położony na wzgórzu „Heiliger Berg“ w pobliżu jeziora Ammersee 
jest popularnym i typowo bawarskim miejscem pielgrzymek i wycieczek.

• Alpy. Wycieczka do majestatycznych Alp i wędrówki górskie to również jeden z możliwych celów naszych 
wycieczek.
Program jest wliczony w cenę kursu. Dodatkowo płatne opcje to np. wyjścia do kina czy teatru. 

Podróż 

Szkoła organizuje bezpłatny transfer z dworca Głównego  (Munich Main Station), lub za opłatą, z lotniska: Munich
Airport, w ustalonych przez szkołę dniach przyjazdu i wyjazdu.  Dla transferów w inne dni opłata będzie  wyższa.  Dla
lotu z opieką - opłata dodatkowa do transferu – 35Eur/1 stronę

Lotnisko Monachium MUC 45 EUR przejazd w jedną stronę 


