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Němčina

• pro děti a mládež
od 14 do 17 let

Německo

Intenzivní kurz němčiny pro mládež v Lindau, nádherné městečko u Bodamského
jezera, nejvíce 11 studentů ve třídě, bohatý program, 2 týdny za 47 890 Kč!

Lindau

Škola: Dialoge - Bodensee Sprachschule

Lindau

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.,
2 odpoledne v týdnu 13.30 - 15.25 hod.
Začátky: 1týdenní kurz: 27.6., 4.7., 11.7., 18.7.2021.
2týdenní kurz: 27.6., 4.7., 11.7.2021.
3týdenní kurz: 27.6., 4.7.2021.
4týdenní kurz: 27.6.2021.

POPIS ŠKOLY:
Pohled na město, výuka, aktivity na jezeře a Lindau
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

Summer School Family

20+5

45 minut

1 - 4 týdny

11 nejvíce

3-7

Summer School Hostel

20+5

45 minut

1 - 4 týdny

11 nejvíce

3-7

PŘEHLED KURZŮ:

POPIS KURZŮ:
Pro mladé motivované studenty ve věku 14 - 17 let, kteří se chtějí učit němčinu v jednom z nejkrásnějších míst Evropy, na hranici tří německy mluvících zemí - Německa, Švýcarska a Rakouska.
Summer School Family

má 20 lekcí obecné němčiny a 5 odpoledních lekcí zaměřených na
konverzaci. Ubytování v rodině.

Summer School Hostel

má 20 lekcí obecné němčiny a 5 odpoledních lekcí zaměřených na
konverzaci. Ubytování v hostelu.

CENÍK KURZŮ 2021:
Kurz/týdny

1

2

3

4

Summer School Family

24 440

47 890

71 840

91 670

Summer School Hostel

24 440

47 890

71 840

91 670

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, ubytování, stravování, certifikát, uvedený program a pojištění proti úpadku CK.

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2021:

Dialoge - Bodensee Sprachschule vznikla roku
1985, je členem prestižní asociace IALC. INTACT
se školou spolupracuje již od roku 1998. Kurzy pro
děti škola pořádá ve stejné budově jako kurzy pro
dospělé, v nádherném starobylém městečku Lindau
na břehu Bodamského jezera. Výuka probíhá celkem v 6 učebnách, v přízemí jsou 2 učebny a velký salonek, kde všichni studenti obědvají a v 1. patře jsou další 4 učebny.
Lindau je krásné městečko s 26 000 obyvateli
na jihu Bavorska, na břehu Bodamského jezera
nedaleko Kostnice. Historické centrum Lindau leží
na nevelkém ostrově spojeném s pevninou dvěma
mosty. Modré jezero a Alpy v pozadí dotvářejí
nádhernou scenérii města, které leží jen 2,5 hodiny vlakem od Mnichova a 2 hodiny od Curychu. V
Lindau se konají každý rok konference nositelů
Nobelovy ceny. Na březích Bodamského jezera
je řada starobylých památek, klášter na ostrově
Reichenau je z roku 724. Pokud Vás zajímá technika, v blízkém Friedrichshafenu najdete největší
muzeum vzducholodí na světě, hrabě Zeppelin je
zde vyráběl.

Ubytování je od neděle před začátkem kurzu do soboty po ukončení kurzu. Noc navíc nelze!

VÝLETY A AKTIVITY:

Rodina, max. 40 minut MHD od školy, dvoulůžkový pokoj, plná penze, sdílená koupelna, obědy ve škole, ložní
prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi zdarma, praní zajištěno pro 2týdenní pobyty.

Cena kurzů Summer School zahrnuje celodenní
výlet zpravidla v sobotu (Mnichov, Kostnice,
Skylinepark aj.). Dále jeden půldenní výlet týdně
(zámek Neuschwanstein, Rýnské vodopády, hrad
Meersburg, Bregenz aj.) v ostatní dny odpolední
a večerní místní aktivity - např. prohlídka místních
památek, minigolf, plavání, kanoe, šlapadla, vodní
lyžování, grilování na břehu jezera, kino, hry apod.
Neděle děti tráví v ubytování nebo s přáteli, zhruba 3 večery v týdnu mají studenti volno.

Rezidence See-Hostel Wasserburg, cca 25 minut MHD od školy, vícelůžkový pokoj, vlastní koupelna, plná penze,
obědy ve škole, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi zdarma, praní zajištěno pro 2týdenní pobyty, 50
EUR vratný depozit.

DOPRAVA:
Doprava do Lindau:
Individuální: rodiče přivezou dítě sami a přesvědčí se o kvalitě ubytování.
Letecky: rádi Vám zajistíme letenku Praha - Curych - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště v Curychu do Lindau a zpět stojí 4 320 Kč pro přílety v neděli a odlety v sobotu mezi 12.00 - 17.00 hod. Odvoz od 17.00 do 12.00 hod stojí 4 050 Kč za 1 cestu.

PŘÍPLATKY:
1.	Příplatek za speciální dietu je 680 Kč týdně.
2.	Týdenní autobusová jízdenka na MHD stojí cca 32 EUR, pamatujte na to prosím v kapesném.

---

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):
1. Italština....................................................... 25%
2. Švédština ................................................... 17%
3. Čeští studenti........................................... 10%
4. Francouzština............................................. 7%
5. Španělština................................................. 5%

