
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: Standard 20: 9.00 - 10.30; 11.00 
- 12.30 hod., Standard 24: 9.00 - 10.30; 11.00 - 
12.30; Út a Čt 13.00 - 14.30 hod.
Výuka může probíhat i odpoledne!
Začátky: Aschaffenburg: 4.7., 11.7., 18.7., 25.7.; 
kurzy končí 31.7.2021.
Norimberk: 20.6., 27.6., 4.7., 11.7., 18.7., 25.7.; 
kurzy končí 31.7.2021.
Augsburg: 6.6., 13.6., 20.6., 27.6., 4.7., 11.7., 18.7., 
25.7., 1.8., 8.8.; kurzy končí 21.8.2021.

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, ubytování v rodině ve dvoulůžkovém pokoji, stravování, certifikát, perma-
nentku na místní MHD, zpáteční odvoz z hlavního vlakového nádraží v Augsburgu, uvedený program a pojištění proti úpadku CK.

• pro mládež 12 - 16 let (Aschaffenburg) 
a 14 - 17 let (Augsburg a Norimberk)Němčina

Aschaffenburg, Augsburg,
Norimberk

Aschaffenburg, Augsburg, Norimberk, němčina pro mládež, bohatý program 
a permanentka na místní dopravu v ceně, 2 týdny včetně ubytování od 33 980 Kč!

Německo

DID (Deutsch in Deutschland) vznikla roku 1970 
a je členem prestižní asociace EAQUALS. DID pro-
vozuje rozsáhlou síť škol, kde nabízí letní kurzy 
němčiny pro děti a mládež, kvalitní péči o studen-
ty a zábavný program pro volný čas. Všechny ško-
ly DID sídlí v centru a jsou snadno dostupné míst-
ní dopravou. Ve škole dostanete permanentku na 
místní dopravu.
Aschaffenburg má 70 000 obyvatel a leží východ-
ně od Frankfurtu. Toto tisíc let staré město má mno-
ho parků a zeleně a jeho dominantou je renezanč-
ní hrad Johannisburg. Během roku a hlavně v létě 
hostí Aschaffenburg mnoho festivalů.
Augsburg leží severně od Mnichova, má 265 000 
obyvatel. Turisty přitahuje kouzelná atmosféra his-
torického centra. Augsburg byl domovem bankéř-
ské rodiny Fuggerů a malířské dynastie Holbei-
nů. Navštivte Neuschwanstein, pohádkový zámek 
Ludvíka II.
Norimberk má 500 000 obyvatel, leží nedaleko 
hranic s naší republikou, jen 300 km od Prahy. 
Starobylé hradby a křivolaké uličky v historickém 
centru Vás určitě nadchnou. Město proslulo v 15. 
a 16. století jako kulturní centrum, pochází odtud 
slavný malíř Albrecht Dürer.

Cena kurzu němčiny Standard ve školách DID zahr-
nuje kromě výuky a ubytování také 4 kulturní nebo 
sportovní aktivity týdně. Celodenní sobotní výlet 
není zahrnut v ceně, stojí 30 EUR. Program pro vol-
ný čas se zaměřuje na sport, na památky Augsbur-
gu, Aschaffenburgu a Norimberku a na blízká při-
tažlivá města. V neděli a 1 odpoledne v týdnu je 
volno. Během volného času mají studenti možnost 
vycházek bez dozoru.

1. Italština ....................................................... 18%
2. Portugalština .............................................. 9%
3. Čínština ...................................................... 8%
4. Turečtina .................................................... 7%
5. Čeští studenti ........................................... 2%1.  Škola si může účtovat příplatek za speciální dietu, výše příplatku závisí na náročnosti diety.

Pro studenty starší 15 let rádi zajistíme zpáteční autobusovou jízdenku od cca 1 200 Kč (Norimberk) a od cca 
1 300 Kč (Augsburg). Mladší děti musí cestovat v doprovodu dospělé osoby. Do Aschaffenburgu je možné 
jet pouze vlakem s jedním přestupem nebo mohou děti přivézt rodiče. Vlakové jízdenky si klienti zajišťují sami.
Člen hostitelské rodiny nebo zástupce školy vyzvedne studenty na místním vlakovém nádraží a odve-
ze je do ubytování. V Augsburgu je tato služba zdarma, v Norimberku a Aschaffenburgu stojí 950 Kč, 
cesta zpět stojí stejně.
Pokud student přijíždí autobusem, je nutné, aby hodinu před příjezdem do destinace zatelefono-
val osobě zajišťující návaznou dopravu a informoval ji o svém přesném příjezdu. Obě strany se 
tak vyhnou případnému čekání při zpoždění, které je u autobusové dopravy běžné. Po ukončení 
kurzu budou studenti odvezeni zpět na nádraží. Platí pro příjezdy a odjezdy mezi 8.00 - 20.00 hod.
Studenti dostanou permanentku na místní dopravu v Aschaffenburgu, Augsburgu i v Norimberku.

Škola: DID Aschaffenburg, Augsburg, Norimberk

Studenti školy na výletě, Aschaffenburg, Norimberk, studenti o přestávce

Aschaffenburg

Norimberk

Augsburg

Standard 20 20 45 minut 2 týdny + 15 nejvíce 3 - 9

Standard 24 (Augsburg) 24 45 minut 2 týdny + 15 nejvíce 3 - 9

Kurz/týdny 2 3 4

Standard 20 (Augsburg) 33 980 50 970 67 390

Standard 20 (Aschaffenburg, Norimberk) 36 670 54 940 72 950

Standard 24 (Augsburg) 36 670 54 940 72 950

Ubytování je od neděle před začátkem kurzu do soboty po jeho ukončení. noc navíc

Rodina, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze, obědy v balíčku 2 030

Rodiny mohou bydlet v okrajových částech měst nebo přilehlých obcích, max. 70 minut MHD od školy, ložní prá-

dlo a ručníky poskytnuty, praní za příplatek.

Pro mládež, která chce kvalitní letní kurz němčiny v krásných německých městech.

Standard 20 má 20 lekcí obecné němčiny týdně. Výuka se zaměřuje na plynulost projevu a na ně-
mecké reálie. Výuka probíhá ve skup. max. 15 studentů, ve třídě je obvykle 12 studentů.

Standard 24 má 24 lekcí týdně ve skupině max. 15 studentů a probíhá jen v Augsburgu.

---

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2021:

CENÍK KURZŮ 2021:

POPIS KURZŮ:

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň  
viz str. 4PŘEHLED KURZŮ:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

INTACT - studium v zahraničí, s. r. o., tel.: 800 555 700, email: info@intact.cz, www.intact.cz


