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Nevyučuje se: 1.1. - 8.1., 27.12.2021 - 9.1.2022.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15; 
13.15 - 14.00 hod.
Začátky: 
Intensive 20, Intensive 20+5: Každé pondělí. 
German for Seniors: 24.5. - 4.6., 30.8. - 10.9.2021.

• pro dospělé od 18 a pro seniory od 50 let 
průměrný věk 35 letNěmčina

KitzbühelKitzbühel, kurzy němčiny v Alpách, lyžování, v létě golf, nejvíce 6 studentů 
ve třídě, kurzy pro seniory, školní penzion, 1 týden kurzu od 13 100 Kč!

Rakousko

Škola: DIT - Deutsch Institut Tirol Kitzbühel

Cena kurzů Intensive v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK.
Cena kurzu German for Seniors v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů, ubytování v penzionu na jednolůžkovém pokoji 
se snídaní, závěrečný certifikát, program pro volný čas a pojištění proti úpadku CK.

Deutsch Institut Tirol (DIT) vyučuje kurzy němčiny 
pro dospělé a seniory od roku 1981, patří mezi 
nejstarší rakouské školy. Škola je členem rakouské 
asociace Campus Austria, která sdružuje rakouské 
školy pořádající kurzy němčiny pro cizince. DIT 
Kitzbühel se zaměřuje na výuku němčiny v malých 
skupinách, kapacita školy je nejvíce 50 studentů. 
Sídlí v typickém tyrolském domě cca 15 minut chůze 
od centra Kitzbühelu. Zastávka autobusů, které míří 
na sjezdovky, je 3 minuty chůze od školy.
Kitzbühel má sice jen 8 500 stálých obyvatel, 
ale toto slavné lyžařské letovisko zná každý lyžař. 
Kitzbühel leží hodinu jízdy od Salzburgu a Innsbru-
cku, blízko hranice s Německem, mezi horami Ha-
hnenkamm (1712 m.n.m) a Kitzbühler Horn (1996 
m.n.m). Kitzbühel má 56 vleků a 170 km sjezdovek! 
Skipass na 6 dnů stojí cca 250 - 300 EUR, dle sezó-
ny. Pronájem lyží a bot stojí cca 175 - 251 EUR na 
týden, dle sezóny. Město ale žije sportem i v létě, 
koná se tu otevřené mistrovství Rakouska v tenisu. 
V létě se můžete věnovat jízdě na koni, golfu a dal-
ším sportům.

Deutsch Institut Tirol Kitzbühel nabízí studentům 
němčiny úvodní večírek na přivítanou, vycház-
ky do hor, víkendové návštěvy Innsbrucku, Mni-
chova a Salzburgu v doprovodu učitele. Stu-
denti němčiny často vyrážejí s personálem ško-
ly lyžovat a jezdit na snowboardu. Ředitel ško-
ly Deutsch Institut Tirol dříve pracoval jako ly-
žařský instruktor a místní hory a lyžařské terény 
zná dokonale. Rád Vám poradí, kam se vydat. 
Program pro volný čas kurzů němčiny pro se-
niory zahrnuje prohlídku Kitzbühelu, 3 odpolední 
akce týdně, např. horskou turistiku, procházku k je-
zeru, návštěvu muzea, společenské akce v kavár-
nách či barech.

1. Angličtina ................................................... 28%
2. Čeští studenti ........................................... 16% 
3. Italština ....................................................... 7%
4. Švédština ................................................... 4%
5. Norština ..................................................... 3%1.  Registrační poplatek účtovaný školou je pro klienty INTACTu zdarma!

Autem nebo vlakem z Prahy (2 přestupy) nebo z Vídně (1 přestup). Dopravu si klienti zajišťují sami.

Studenti v místní hospůdce a Kitzbühel

Kitzbühel

Intensive 20 20 45 minut 1 týden + 6 nejvíce 3 - 9

Intensive 20+5 20+5 45 minut 1 týden + 6 nejvíce, 1 3 - 9

German for Seniors 20 45 minut 2 týdny 6 nejvíce 3 - 9

Kurz/týdny 1 2 3 4 6 další týden

Intensive 20 13 100 25 930 38 860 48 690 72 960 12 170

Intensive 20+5 26 460 52 390 78 590 101 610 152 410 25 400

German for Seniors --- 54 540 --- --- --- ---

Intensive 20 má 20 lekcí výuky týdně ve skupině nejvíce 6 studentů. Kurz se zaměřuje na procvičo-
vání gramatiky a rozvoj konverzačních schopností. Pokud bude v kurzu jen jeden klient, 
bude mít 10 lekcí individuální výuky týdně, budou-li 2 klienti, budou mít 15 lekcí týdně.

Intensive 20+5 kombinuje kurz Intensive s 5 individuálními lekcemi týdně.

German for
Seniors

má 20 lekcí obecné němčiny týdně ve skupině nejvíce 6 klientů ve věku od 50 let. 
Kurz trvá 2 týdny a probíhá 2x ročně. Zahrnuje ubytování v penzionu se snídaní. 
Pokud bude ve třídě jen 1 klient, bude mít 10 lekcí individuální výuky týdně, bu-
dou-li ve třídě jen 2 klienti, budou mít 15 lekcí týdně.

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

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:

Od neděle před zač. kurzu do soboty po ukončení kurzu.
cena za

1. týden

cena za 

další týden
noc navíc

1. Školní penzion Oberhauser, naproti škole, pokoje se sprchovým koutem, toaleta na chodbě, ložní prádlo a 

ručníky poskytnuty, veřejná prádelna je nedaleko, ceny jsou orientační

dvoulůžkový pokoj, snídaně, jen pro dvojice, cena za osobu 6 480 7 200 1 080

jednolůžkový pokoj, snídaně 12 960 15 120 2 160

2. Školní penzion Entstrasser, max. 5 minut chůze od školy, pokoje s vlastní toaletou a koupelnou, WiFi zdarma,

ložní prádlo a ručníky poskytnuty, veřejná prádelna je nedaleko

dvoulůžkový pokoj, snídaně, cena se mění dle sezóny, od 100 do 190 EUR za pokoj za noc

jednolůžkový pokoj, snídaně, cena se mění dle sezóny, od 60 do 100 EUR za pokoj za noc

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


