
GLS Berlin Westend
uczestnicy kursów 14-17 lat 

ośrodek czynny 28.06 – 09.08. 2020 (pobyt: niedziela- niedziela)

 Berlin Westend zlokalizowany jest w zachodniej części miasta w
okolicy Stadionu Olimpijskiego i Charlotenburg, w pobliżu stacji
metra. Łatwe  połączenia ze ścisłym centrum pozwala dojechać tam
w 20 min.  

 do dyspozycji uczestników kampus związku młodzieżowego a na
jego terenie: sale lekcyjne, świetlica,  kafeteria, boiska do piłki
nożnej i koszykówki, hala sportowa, ścianka wspinaczkowa ,
akademik. 

 lekcje języka niemieckiego odbywają się rano, a popołudniami
odbywa się zwiedzanie Berlina, wycieczki oraz gry i zabawy na
ternie kampusu

 zakwaterowanie i nauka w jednym miejscu, 
 szkoła oferuje konkurencyjne ceny i doskonałe warunki do nauki

oraz zakwaterowanie na najwyższym poziomie
 dobrze wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska
 4 poziomy zaawansowania znajomości języka – pierwszego dnia

kursu odbywa się test językowy kwalifikujący do odpowiedniej
grupy

Kurs niemieckiego

 Wiek uczestników: 14-17 lat  
 Międzynarodowe grupy:  uczniowie z 40 krajów
 Poziomy  zaawansowania:  początkujący,  podstawowy,  średni  i

zaawansowany.
 Liczba osób w grupie: max. 12 
 Liczba lekcji w tygodniu: 20 lub 25  (od poniedziałku do piątku),
 1 lekcja =  45 min 



Zakwaterowanie

Na terenie kampusu w pokojach  2-osobowych (wszystkie z łazienką i
toaletą), całodzienne wyżywienie w stołówce na terenie kampusu. 

Program zajęć dodatkowych 

Czas wolny i wycieczki:

 2 rozrywki dziennie w międzynarodowych grupach: zwiedzanie Berlina i Poczdamu, sport i gry
 1 całodniowa wycieczka na tydzień do Poczdamu lub w inne miejsce

Tak mógłby wyglądać przykładowy tydzień w Berlin Westend

Dzień Rano Po południu Wieczorem

Niedziela Przyjazd do godz. 17.00, zapoznanie się, test wstępny, wieczór powitalny

Poniedziałek 4-5 lekcji j. niemieckiego Wycieczka łódką wokół muzeum na 
wyspie grill

Wtorek 4-5 lekcji j. niemieckiego wycieczka do Berlińskiego Zoo i relaks nad
Jeziorem Neuer gry 

Środa 4-5 lekcje j. niemieckiego badminton lub wycieczka rowerowa wieczór video

Czwartek 4-5 lekcji j. niemieckiego Zwiedzanie Muru Berlińskiego i spacer 
wzdłuż rzeki Sprewy show time 

Piątek 4-5 lekcji j. niemieckiego Muzeum w Checkpoint Charly showtime

Sobota całodniowa wycieczka do Potsdam lub Zamku Sannsouci kino 

Niedziela Wyjazdy lub pływanie Impreza/dyskoteka

Transport 

Transport z i na dworzec / lotnisko wliczony w cenę pobytu. 

Uczestnicy kursu powinni wykupić bilet na komunikację publiczną 2-4 tyg ok 60-80 EUR
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