
Przykładowy program zajęć w ciągu tygodnia we Frankfurcie
Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
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Przyjazd

Test poziomujący i 
lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie,  
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie, 
czytanie i pisanie
 

Lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie, 
czytanie i pisanie 

Lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie, 
czytanie i pisanie

Lekcje: konwersacje, 
gramatyka, słuchanie, 
czytanie i pisanie 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wycieczka 
do Heidelbergu
 
lub wyjazd
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Zwiedzanie szkoły 
i wycieczka po okolicy

Muzeum Goethego: 
odwiedź miejsce 

urodzin sławnego 
pisarza

Main Tower: wycieczka 
na jeden z najwyższych 

budynków w mieście

Muzeum Senckenberg: 
jedno z największych 
muzeów przyrodni-
czych w Niemczech
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Nad Menem: 
wycieczka łodzią 

po rzece

Frankfurt 
Nowocześnie i przyjaźnie

Najliczniejszy naród w Europie 
i jedna z najsilniejszych gos-                    
podarek świata. Kraj ten słynie            
z innowacyjności i osiągnięć tech-
nologicznych. Zachwyca także 
różnorodnością, czemu dowodzi 
wciąż rosnąca rzesza turystów 
odwiedzających Niemcy.

Dawniej ważny port rzeczny                                                            
i ośrodek handlu, a dziś 
największe w Europie centrum 
finansowe. Frankfurt znany jest 
jako tętniące życiem miasto 
drapaczy chmur, ale podczas 
dłuższego pobytu można poznać 
także jego spokojne urokliwe 
dzielnice. W mieście znajdują się 
stare, przepięknie odrestauro-                                                      
wane kamienice. Architektura 
jest naprawdę wyjątkowa. 

Swoje siedziby mają tu setki 
największych międzynarodo-
wych firm i organizacji, co czyni 
miasto niezwykle multikulturo-
wym. 

To z pewnością idealne miejsce 
do nauki zarówno języka nie-
mieckiego jak i angielskiego! 

Nigdy się tak nie uc z yłeś. 
Naprawdę!
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5423,-2 TYGODNIE
od PLN

W cenie: transfer z i na lotnisko, kurs standardowy, 
zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, 
animacje, wycieczka, opieka.

Niemiecki i  angielski w Niemczech Frankfurt Wiek 13-21

Daty rozpoczęcia obozu *tylko kurs języka angielskiego

2018 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12. 8. 19.8. 26.8. 2.9. 30.9.* 7.10.*
maks. dł. w tyg. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4  

Kurs standardowy i intensywny 
Szczegóły: strona 5    Poziom A1-C1

Wykwalifikowani opiekunowie. 
Szczegóły: strona 4.

Rodzina 
goszcząca:

aa 
pełne wyżywienie, pakiet 
lunchowy

Rezydencja:aaaa 
pełne wyżywienie, pakiet 
lunchowy

Hotel: aa 
pełne wyżywienie, pakiet 
lunchowy

Zajęcia sportowe, wieczory gier, grillo-
wanie, rejsy statkiem, muzea, kręgle, kara-
oke, zwiedzanie i wiele innych atrakcji.  

 

Zarezerwuj przylot w godz. 10-19                    
i wylot w godz.  8-17  z lotniska Frankfurt 
International Airport (FRA). 
Transfer z dworca głównego dostępny 
o każdej porze.

Liczba wycieczek zależy od długości 
zarezerwowanego obozu. 
Szczegóły: strona 4. 

Dodatkowe opłaty PLN
Kurs intensywny / tydzień +270
Animacje rozszerzone/ tydzień +338
Usługa asysty dla nieletnich* (w jedną 
stronę) - oferujemy wyłącznie, jeśli jest 
wymagana przez linie lotnicze. 
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Sezon A 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca aa 2813 2610

Sezon B 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca aa 2858 2655

Sezon C 1 tydzień + tydz.  
Rodzina goszcząca aa 2903 2700
Rezydencja aaaa 3150 2948
Hotel   aa 4163 3960

Frankfurt Cena pakietu w PLNSzkoła Sprachcaffe jest zlokalizowana                
w spokojnej dzielnicy Sachsenhausen 
leżącej nad brzegiem rzeki Men, jedynie 10 
minut spacerem od centrum miasta. 

Kursanci mają do wyboru zakwaterowanie  
u starannie wybranych rodzin goszczących, 
w szkolnej rezydencji i w hotelu. Nasze ro-                                          
dziny goszczące zamieszkujące Frankfurt 
i jego przedmieścia oferują pokoje 1-                                                                   
i 2-osobowe. Nasza rezydencja znajduje się 
tuż przy brzegu Menu i oferuje pokoje 
4-osobowe. Zarówno hotel jak i rezydencja 
znajdują się tylko 10 minut pieszo od szkoły. 

Zajęcia nie odbywają się w dni świąteczne w 2018r.: 03.10.
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