
Szkoła Humboldt Institut – Reimlingen 
Lokalizacja pomiędzy Norymbergą - Augsburgiem - Stuttgartem   

kursy dla dzieci 9-13 lat 
terminy kursów w 2019: 2-tygodniowe: 30.06 – 13.07 i 14.07 – 27.07 

                 4-tygodniowe: 30.06 – 27.07

 Reimlingen jest małą miejscowością, położoną jedynie 4 km od średniowiecznego miasta Nördlingen. Zamki, 
twierdze, wspaniała natura, liczne świadectwa bogactw kultury i tradycji, a do tego zdrowy klimat w pięknym 
regionie "Nördlinger Ries"

 Region ten znany jest ze swoich zapierających dech w piersiach krajobrazów. Ta jedyna w swoim rodzaju w 
Europie natura i aura tego miejsca sprawia, że jest to doskonała lokalizacja, gdzie nasi najmłodsi kursanci mają
okazję do poznania kraju, ludzi i języka

 Szkoła niemieckiego mieści się w domu seminaryjnym St. Albert w małej miejscowości Reimlingen. Ten bardzo
zadbany  budynek,  w  pięknym  parku  na  obrzeżach  wioski,  zapewnia  wspaniały  widok  na  imponujący
krajobraz  .  Dom  seminaryjny  St.  Albert,  to  połączenie  okazałego,  podobnego  do  zamku  budynku,  z
nowoczesnym internatem. Oferuje on naszym gościom idealne warunki do nauki języka niemieckiego oraz
infrastrukturę do przyjemnego spędzania czasu wolnego.

 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  -  25  lekcji  tygodniowo,  polecane  ambitnym
uczniom

 Małe, międzynarodowe grupy - ilość uczniów w klasie nie więcej niż
10 osób 

 Poziomy językowe (od podstawowego do średniozaawansowanego
niższego A1-B1)  

 Gwarantujemy 24-godzinną opiekę podczas całego kursu i
wycieczek.

 Możliwość wykupienia jazdy konnej jako dodatkowej atrakcji 



Nauka

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

 Wiek uczestników: 9-13 lat
 Daty kursów:  30.06-13.07 i 14.07-27.07 – kurs 2-tygodniowy;  30.06-27.07 – kurs 4-tygodniowy
 Międzynarodowe grupy, brak cotygodniowej rotacji kursantów – grupa realizuje kompletny program 
 Głównie niższe poziomy zaawansowania, bo grupa wiekowa dopasowana do młodszych dzieci
 Liczba osób w grupie: max. 10
 Liczba lekcji w tygodniu: 25
 1 lekcja = 45 minut

 Zakwaterowanie i wyżywienie 

• Zakwaterowanie na terenie zamkniętego bezpiecznego obiektu.

• Dwu- Trzy- lub czteroosobowe 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 pokojach i częściach
internatu. 

• Raz w tygodniu realizowane jest pranie prywatnej bielizny dla kur-
santów

• Zapewnione jest pełne wyżywienie, które obejmuje trzy główne po-
siłki (śniadanie, obiad i kolację) oraz 2 przekąski. 

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: 

•Norymberga - To największe miasto Frankonii (Franken), z populacją około pół miliona mieszkańców i z 
imponującym, liczącym 1000 lat zamkiem otoczonym średniowiecznym murem i fosą, jest jednym z naszych 
ulubionych celów wycieczek.
•Monachium - Znana na całym świecie stolica Bawarii 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.
•Rothenburg ob der Tauber i Dinkelsbuehl - Dwa średniowieczne i dla turystów bardzo atrakcyjne miasta z 
mnóstwem kolorowych kamieniczek.

Wycieczki popołudniowe.  W każdą środę odbywają się krótsze, popołudniowe wycieczki do zabytków w regionie, 
takich jak: Nördlingen.

Możliwości spędzania czasu wolnego.  
Szkoła w Reimlingen jest idealnym miejscem
dla  dzieci,  ponieważ  leży  ona  w  pięknym
parku z dala od ruchliwych ulic. Dzieci mogą
grać i wyszaleć się zarówno w parku jak i na
dużym placu zabaw. Mogą również pieszo i
na  rowerach  poznawać  okolicę  na  dobrze
oznaczonych  dróżkach  rowerowych  i
ścieżkach do wędrówek. W okolicy znajduje
się odkryty basen (3km), lub, w przypadku
złej pogody, basen kryty (8km).
Kampus  oferuje  wiele  możliwości  do
przyjemnego  spędzania  czasu  po  lekcjach
tak,  że  nikomu  nie  musi  być  nudno.  Do
wyposażenia szkoły należą: pokój imprez, biblioteka, sala telewizyjna, sala internetowa, miejsce na ogniska oraz wielka
kolekcja gier. Poza tym, dzieci mogą grać na dużym boisku albo w świetnej hali sportowej w piłkę nożną, koszykówkę,
siatkówkę, tenisa oraz w tenis stołowy.

Lista atrakcji pozalekcyjnych w ośrodku Reimlingen: Basen (kryty i otwarty), Biblioteka, Boiska, Grill, Gry planszowe, 
Koszykówka, Majsterkowanie, Sala gimnastyczna, Siatkówka, Piłka nożna, Pokój internetowy, Pokój imprezowy, Teatrzyk
dla dzieci, Tenis stołowy, Tenis, Wędrówki. 

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:

• Jazda konna 3 lekcje/tydz. Początkujący jeżdżą około 60 minut 3 razy w tygodniu. Cena 138 EUR/2 tygodnie,
278 EUR/4 tygodnie 

Podróż 

Szkoła organizuje bezpłatny transfer z dworca Głównego (Noerdlingen), lub za opłatą 105 EUR w 1 stronę, z lotniska:
Monachium, w ustalonych przez szkołę dniach przyjazdu i  wyjazdu. Opłata będzie podwojona jeśli  transfer będzie
realizowany w inne dni. O szczegóły pytaj w JPEdukacja.  


