
Nevyučuje se: 8.12.2022.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 nebo 
výjimečně v létě 14.15 - 15.45; 16.00 - 17.30 hod. 
Termíny: 28.3. - 8.4., 2.5. - 13.5., 29.8. - 9.9., 
28.11. - 9.12.2022.

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, WiFi ve škole, zapůjčení učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK.

• pro klienty od 50 letNěmčina
Vídeň

Vídeň, kurzy němčiny pro seniory, nejlepší škola ve Vídni, rezidence, 
apartmány, kulturní program, 2 týdny kurzu za 11 580 Kč!

Rakousko

Škola Actilingua nabízí kurzy němčiny ve Vídni od 
r. 1988, je členem mezinárodní asociace IALC a ra-
kouské asociace Campus Austria. Škola se těší vý-
borné pověsti, má kvalitně vybavené třídy, pestrý 
mezinárodní mix studentů a kvalifikované učitele. 
Actilingua sídlí v renovované budově v klidné uli-
ci, v diplomatické čtvrti, blízko Belvederu. Má mul-
timediální učebnu, společenskou místnost s občer-
stvením, knihovnu, internet a WiFi připojení pro stu-
denty zdarma.
Actilingua má vlastní rezidenci 10 - 15 minut MHD 
od školy. Kurzy němčiny ve škole Actilingua Vídeň 
Vás určitě nezklamou!

Kurzy němčiny ve škole Actilingua nabízejí 5 hodin 
kulturního programu týdně, obvykle 2 až 3 akce 
týdně - návštěvy vídeňských památek s učitelem 
(od baroka po Jugendstil), procházka Vídní po sto-
pách W.A. Mozarta, Johanna Strausse, lekce val-
číku, sledování německy mluvených filmů ve škole, 
přednášky o rakouských dějinách, výtvarném umě-
ní a literatuře, večírek, různé sporty, vše je zahrnu-
to v ceně! Můžete zdarma používat internet, video, 
knihy a časopisy v multimediální učebně, obdržíte 
průkazku Actilingua na slevy do muzeí, divadel, re-
staurací a obchodů.
Můžeme Vám nabídnout navíc tyto doplňkové 
programy:
German in the City, který kombinuje kurz Standard 
s individuální výukou a soukromými prohlídkami 
Vídně, 2 - 6 lekcí týdně, 2 individuální lekce němčiny 
stojí 100 EUR. 
German and Yoga kombinuje kurz Standard 
s lekcemi jógy. Dvě lekce jógy týdně stojí 40 EUR. 

1. Italština ........................................................ 12%
2. Čeští studenti ............................................ 9%
3. Ruština ......................................................... 8%
4. Polština ........................................................ 7%
5. Ukrajinština ................................................. 6%

1.  V ubytování se vybírá vratný depozit 100 EUR.
2.  Cena nocí navíc se stravou je vyšší.

Škola: Actilingua Vídeň

Budova školy, studentky na výletě, studenti o přestávce a Vídeň

Vídeň

Rádi Vám zajistíme autobusovou nebo vlakovou jízdenku do Vídně.
Odvoz organizovaný školou z nádraží do ubytování stojí 1 130 Kč, odvoz zpět stojí stejně

German Standard 20+5 45 minut 2 týdny 12 nejvíce 2 - 10

Kurz/týdny 2

German Standard 11 580

Ubytování je vždy od Ne před začátkem kurzu do So po ukončení kurzu. cena týdně noc navíc

1. Apartmány Actilingua, od 16 let, 20 - 40 minut MHD od školy, ručníky s sebou, vratný depozit 100 EUR

dvoulůžkový pokoj, sdílená kuchyně a koupelna, bez stravy 3 490 620

jednolůžkový pokoj, sdílená kuchyně a koupelna, bez stravy 5 340 900

2. Rezidence Actilingua Standard, od 16 let, 15 minut MHD od školy, sdílená kuchyně, sdílená koupelna, 

televize, ručníky s sebou, vratný depozit 100 EUR, WiFi zdarma, praní za příplatek cca 10 EUR

dvoulůžkový pokoj, bez stravy 4 080 770

jednolůžkový pokoj, bez stravy 5 620 970

3. Rezidence Actilingua Superior, od 16 let, 15 min. MHD od školy, vratný depozit 100 EUR, ručníky s sebou, WiFi zdarma

dvoulůžkový pokoj (pouze pro cestující společně), koupelna a kuchyně pouze pro 

tyto dvě osoby, TV, bez stravy, cena za osobu
7 310 1 100

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna a kuchyně, TV, bez stravy 10 390 1 640

Snídaně 1 330 Kč/týden, polopenze 3 540 Kč/týden (pro všechny typy kromě apartmánů).

V rezidenci je polopenze snídaně a oběd.

German Standard má 20 lekcí obecné němčiny a 5 lekcí kulturního programu týdně ve skupině 
nejvíce 12 studentů ve věku od 50 let. Kulturní program probíhá 2 - 3x týdně.

---

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2022:

CENÍK KURZŮ 2022:

POPIS KURZŮ:

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň  
viz str. 4PŘEHLED KURZŮ:

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

https://bit.ly/3thwWae


