Jazyky v zahraničí s.r.o.
Kouřimská 303,28401 Kutná Hora
tel: 327 513 005, 606 870 433, info@jazyky-v-zahranici.cz
Aktuální informace a nabídky: www.jazyky-v-zahranici.cz

DIALOGE SPRACHINSTITUT
Základní informace o škole
Lindau, Německo
Efektivní výuka v malých skupinách v krásném prostředí romantického městečka Lindau na břehu Bodamského
jezera. Škola je v historické budově nádraží blízko známého přístavu Lindau, jen několik kroků od pěší zóny v
centru Lindau. Z terasy je krásný výhled na jezero i Alpy. Jazyková škola nabízí ubytování v Inselhostel v
sousedství školy, který škole patří.
Ve srovnání s cenami jazykové školy poskytujeme v roce 2018 2% slevu z ceny kurzu.
Registrace v účastnickém portálu EU - PIC 933071616.
http://www.dialoge.com/

Rok založení jazykové školy:

1991

Silné stránky školy:

Efektivní výuka v malých skupinách v krásném prostředí romantického
městečka Lindau na břehu Bodamského jezera.
Jazyková škola nabízí ubytování v Inselhostel v sousedství školy.

Akreditace a kvalita:

IALC

Velikost školy:

Střední

Prostředí:

Škola je v historické budově nádraží blízko známého přístavu Lindau,
jen několik kroků od pěší zóny v centru Lindau. Z terasy je krásný
výhled na jezero i Alpy. Škola nabízí velmi příjemné prostředí, je zde 8
moderních učeben, recepce, společenská místnost (otevřená během
pracovní doby), jídelna, vybavená multimediální studovna vybavená
počítači, wiﬁ

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné němčiny ( A1, A2, B1, B2, C1 )
• Kombinovaný kurz němčiny - skupinová a individuální výuka ( A1, B1,
B2, C1, C2 )
• Kurz němčiny s individuální výukou ( A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kurz němčiny pro mládež 12 - 16 let ( A1, A2, B1, B2 )

Vyučovací hodina:

45 minut - pro názornější porovnání cen uvádíme na webových
stránkách počty hodin v hodinách 60 minut

Vstupní test:

Ve škole v den zahájení kurzu

Velikost skupin:

Maximum 11 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 16 let / v letní sezóně 17 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

Zdarma volitelné aktivity ve škole a orientační prohlídka města při
příjezdu, ostatní aktivity a výlety za příplatek

Data ubytování:

Od neděle předcházející zahájení kurzu do soboty následující po
ukončení kurzu

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné němčiny
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

200 EUR

400 EUR

600 EUR

800 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí / začátečníci od 8.1., 19.2., 3.4., 14.5., 25.6., 6.8., 17.9., 29.10.2018
Kombinovaný kurz němčiny - skupinová a individuální výuka
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně + 3,75 hodin individuální výuky týdně

425 EUR

850 EUR

15 hodin týdně + 7,5 hodin individuální výuky týdně

650 EUR 1 300 EUR 1 950 EUR 2 600 EUR

1 275 EUR 1 700 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz němčiny s individuální výukou
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

15 hodin týdně

800 EUR

1 600 EUR

1 200 EUR

2 400 EUR

22,5 hodin týdně
Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz němčiny pro mládež 12 - 16 let

Informace a program kurzu v německém a anglickém jazyce
Jaký typ ubytování cena kurzu zahrnuje ?
hostitelská rodina v Lindau, 2lůžkový pokoj, plná penze
Youth hostel Lindau, 4lůžkový pokoj, plná penze, 24 hodinový dozor, jízdenku na městskou dopravu
Co zahrnuje program aktivit ve volném čase ?
1 x půldenní exkurze
1 x celodenní exkurze každý týdek (např. Mnichov, Ulm, Royal castles)
program odpoledních a večerních aktivit dle nabídky školy (např. vodní sporty, disco, karakoe, mini-golf,
barbecue).
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně + 7,5 hodin týdně odpolední výuka + ubytování
+ plná penze + volnočasové aktivity

795 EUR 1 590 EUR 2 385 EUR 3 180 EUR

Termíny kurzu: 1 týdenní cykly od 1.7., 8.7., 15.7., 22.7.2018 / 2 týdenní cykly od 1.7., 15.7.2018 / 3 týdenní
cykly od 1.7., 8.7.2018 / 4 týdenní cykly od 1.7.2018

Hostitelská rodina - ceny v EUR týdně
1lůžkový pokoj, polopenze
* od 02.07.2018 do 24.08.2018 je cena ubytování 245 EUR

230 EUR

Hostitelská rodina - ceny v EUR týdně
2lůžkový pokoj, polopenze

205 EUR

* od 02.07.2018 do 24.08.2018 je cena ubytování 220 EUR

Student House - ceny v EUR týdně
2lůžkový pokoj, sdílené příslušenství a kuchyně, bez stravy, wiﬁ

99 EUR

* od 02.07.2018 do 24.08.2018 je cena ubytování 124 EUR

1lůžkový pokoj, sdílené příslušenství a kuchyně, bez stravy , wiﬁ

149 EUR

* od 02.07.2018 do 24.08.2018 je cena ubytování 174 EUR

Inselhostel - ceny v EUR týdně
2lůžkový pokoj, sdílené příslušenství a kuchyně, bez stravy, wiﬁ

105 EUR

* od 24.06.2018 do 15.09.2018 je cena ubytování 139 EUR

1lůžkový apartment, vlastní příslušenství a kuchyně, bez stravy, wiﬁ

205 EUR

* od 24.06.2018 do 15.09.2018 je cena ubytování 239 EUR

1lůžkový pokoj, sdílené příslušenství a kuchyně, bez stravy , wiﬁ

155 EUR

* od 24.06.2018 do 15.09.2018 je cena ubytování 189 EUR

Apartment v objektu školy - ceny v EUR týdně
1lůžkový pokoj, bez stravy

159 EUR

* od 02.07.2018 do 24.08.2018 je cena ubytování 184 EUR

2lůžkový pokoj, bez stravy

109 EUR

* od 02.07.2018 do 24.08.2018 je cena ubytování 134 EUR

Zápisné

50 EUR

Studijní materiály a učebnice

V ceně kurzu

Poplatek za zajištění ubytování

Není požadován

1.1., 30.3., 2.4., 1.5., 10.5., 21.5., 31.5., 15.8., 3.10., 1.11., 22.12. - 31.12.2018 - škola je uzavřena a výuka není nahrazena

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Autobusová nebo vlaková doprava do Lindau
Informace o spojení do Lindau najdete na http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/.
Nejvýhodnější je cestovat z Prahy vlakem nebo autobusem DB Expressbus do Mnichova Hbf, tam přesednout na
vlak do Lindau. Cesta trvá 7 - 8 hodin, cena obousměrných jízdenek z Prahy je přibližně 3700 Kč.
Osobní přijetí na letišti
Jazyková škola zajistí na požádání službu osobní přijetí na letišti Curych / Mnichov a následnou dopravu do místa
ubytování a zpět na letiště v ceně 139 / 199 EUR za 1 cestu.

Jazyky v zahraničí s.r.o. je oprávněna informovat klienty z České Republiky, po všech stránkách zajistit studium v této škole a
přijímat úhrady za výuku a ubytování.
Výpočet ceny v CZK: Cena EUR x kurz devizy prodej ČNB platný v den vystavení faktury. Zaplacení se předpokládá nejpozději 6
týdnů před zahájením kurzu na podkladě faktury s týdenní splatností. Jiný termín fakturace a forma úhrady (v GBP, EUR) mohou být
dohodnuty.
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