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Berlin oferuje wiele atrakcji młodym ludziom z całego świata. Kurs pod patronatem Nie-
mieckiego Towarzystwa Oświatowego w Opolu. Poza nauką bogaty program kulturalny.

 PROGRAM
1 DZIEŃ Wyjazd zgodnie z rozkładem jazdy, przyjazd od Ośrodka ok. godziny 17:00 – 
18:00, kolacja, zakwaterowanie i nocleg.
2–13 DZIEŃ Realizacja programu turystycznego i wybranego kursu:
kwalifi kacja uczestników do poszczególnych grup zaawansowania odbywa się na pod-
stawie testu przeprowadzonego na początku kursu.
Kurs standardowy – Standard Deutsch in Berlin 12–18 lat
35 godzin lekcyjnych (w tym 10 godzin lekcyjnych w ramach projektów językowych). 
Standardowy kurs języka niemieckiego dla początkujących. W czasie kursu szczególną 
uwagę zwraca się na praktyczne zastosowanie języka w codziennych sytuacjach życio-
wych. Zajęcia prowadzą doświadczeni polscy lektorzy. Liczebność grup 10–15 osób. 
Kurs intensywny – Intensiv Deutsch in Berlin: kurs młodzieżowy 12–18 lat, kurs 
studencki 19–25 lat
40 godzin lekcyjnych na różnych poziomach zaawansowania (w tym 10 godzin lekcyjnych 
w ramach projektów językowych). Podczas zajęć z polskim lektorem i niemieckim native 
speakerem uczestnicy biorą udział w projektach językowych, które pomagają wyćwiczyć 
zdobyte umiejętności językowe, a szczególnie mówienie i reagowanie w prostych sytu-
acjach codziennych oraz omawiają problemy gramatyczne. Studenci uczestniczą w tych 
samych zajęciach językowych, co uczestnicy obozu młodzieżowego (nie gwarantujemy 
oddzielnych grup studenckich); dodatkowo spotkania z  niemieckim fi lmem i  muzyką 
młodzieżową. Na zakończenie kursu istnieje możliwość zdania egzaminów ZERTIFIKAT 
DEUTSCH GOETHE INSTITUT poziom B1 lub poziom B2 oraz egzaminu TESTDaF, który jest 
honorowany przy ubieganiu się o miejsce na studiach przez wszystkie wyższe uczelnie 
w Niemczech. Przed przystąpieniem do egzaminów bezpłatny test sprawdzający. 
Kurs maturalny – Abitur Deutsch ohne Stress in Berlin 15–18 lat 
40 godzin lekcyjnych (w tym 10 godzin lekcyjnych w ramach projektów językowych). 
Zajęcia językowe (polscy nauczyciele i niemiecki native speaker) mają na celu rozwija-
nie kompetencji językowych w mowie, piśmie, słuchaniu oraz gramatyce niezbędnych 
podczas egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i  rozsze-
rzonym. W czasie kursu zostanie przeprowadzona symulacja egzaminu maturalnego, 
„próbna matura” pisemna i ustna. 
Kurs dla gimnazjalistów – Gimn-Deutsch 13–16 lat
40 godzin lekcyjnych (w tym 10 godzin w ramach projektów językowych). Każdy uczest-
nik kursu otrzyma ćwiczenia zawierające różnego rodzaju zadania zamknięte i otwarte. 
Tematy poszczególnych zajęć kursu są przygotowywane zgodnie z wymogami egzami-
nu dla gimnazjalistów, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. 
Niemiecki w praktyce dla wszystkich – Praktisches Deutsch mit Berlinern
Zabawy językowe, gry miejskie i ćwiczenia, pozwolą praktycznie zastosować poznane 
słówka i zwroty językowe, np. w sklepie, na dworcu, lotnisku. 
PROGRAM TURYSTYCZNY
Poza nauką bogaty program kulturalny, m.in.: Galeria Narodowa, Muzeum Perga-
mońskie, Uniwersytet Humboldta, panoramę miasta z kopuły Reichstagu, Bramę 
Brandenburską i Alexanderplatz, Muzeum Historii Naturalnej ze zrekonstruowanym 
szkieletem największego na świecie dinozaura, Aquadom największy w Europie cylin-
dryczny akwarium z wodą morską, Ogrody Świata i wiele innych. W trakcie wycieczki do 
Poczdamu zwiedzanie m.in. zespołu parkowo – pałacowego Sanssouci.
Ponadto terenowe gry miejskie i zabawy edukacyjne. Cały program realizowany jest 
środkami komunikacji miejskiej. W czasie wolnym gry i zabawy sportowe, dyskoteki, 
projekcje fi lmowe oraz konkursy językowe z nagrodami.
14 DZIEŃ Śniadanie, obiad, wykwaterowanie, wyjazd w stronę granicy, kolacja w Polsce 
po przekroczeniu granicy. Powrót do poszczególnych miast wg rozkładu jazdy.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Hotel A&O Berlin Kolumbus nowoczesny i świetnie położony, dojazd tramwajem do 
serca Berlina – Alexanderplatz – zajmuje zaledwie 15 minut. W pobliżu: centrum handlo-
we, boiska sportowe i tereny zielone. Pokoje 4-osobowe z łazienkami, łóżka piętrowe. 

W pokojach telewizor i bezpłatne WiFi. Uczestnicy muszą zabrać ze sobą ręczniki. 
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie. Śniadania w formie bufetu oraz kolacje (serwowane) 
podawane są w  hotelu. Obiad w  stołówce sąsiadującej z  hotelem. Wszystkie posiłki 
z bezpłatnymi napojami. Pierwszy posiłek – kolacja w dniu przyjazdu, ostatni – obiad 
w dniu wyjazdu oraz kolacja w Polsce w drodze powrotnej.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• 12 noclegów w hotelu w pokojach z łazienkami
• wyżywienie 3 posiłki dziennie, kolacja w Polsce w drodze powrotnej
• opieka pedagogiczna, ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
• zajęcia z języka niemieckiego z polskimi lektorami i niemieckimi native speakerami 
• pakiet powitalny: plan metra, mapa miasta, zestaw fi szek „Niemiecki w podróży” ma-

teriały dydaktyczne, informacje o atrakcjach miasta, zeszyt i długopis
• certyfi kat ukończenia kursu 

 DODATKOWE OPŁATY
• transport w zależności od miasta wyjazdowego wg rozkładu jazdy 
• opłata obowiązkowa 100 EUR – (wpłata w Berlinie u kierownika obozu) obejmująca 

komunikację miejską, bilety wstępu niezbędnych do realizacji programu turystycz-
nego i obowiązującą od 2014r. opłatę miejską

• kaucja zwrotna 10 EUR

 FAKULTATYWNIE płatne w biurze
• wycieczki: wodne szaleństwa na Tropikalnej Wyspie w Krausnick: 40 EUR/os. – wyjazd 

realizowany przy min. 10 osobach
• koszt egzaminu: 120 EUR. Egzamin realizowany przy min. 10 os. na dany poziom. 

Opłata obejmuje część pisemną i ustną oraz wydanie certyfi katu Goethe Institut

 DODATKOWE UBEZPIECZENIA
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3%

 WAŻNE INFORMACJE
• uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego
• sugerowane kieszonkowe ok. 60 EUR 
• możliwa dieta wegetariańska – zgłaszane przy zapisie na kurs

 TRANSPORT 
Dojazd własny: Hotel A&O Berlin Kolumbus Genslerstraße 18, 13055 Berlin. Prosimy 
o przybycie do Hotelu na godz. 18.00. Odbiór uczestnika w przedostatnim dniu imprezy 
ok. godz.14.00. Dojazd autokarem: pod opieką kadry. Prosimy o  przybycie na miejsce 
zbiórki ok. 15 min. przed planowaną godziną odjazdu. Więcej informacji na www.atas.pl.

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót Dopłata

TRANSPORT REALIZOWANY JEST PRZY MIN. 6 OSOBACH

Bydgoszcz ul. Toruńska 59, parking przy Hali „Łuczniczka” 09:30 03:30 200 PLN

Katowice ul. Piotra Skargi 4, Dw. Autobusowy st. 1–4 (obok Supersamu) 05:30 07:00 150 PLN

Kraków ul. Reymonta 22, parking dla autokarów, przed stadionem Wisły 04:30 09:00 180 PLN

Łódź Al. Włókniarzy 227, Dw PKS Łódź Kaliska, przy st. 4, 5, 6 09:00 04:00 150 PLN

Poznań
ul. Dworcowa, parking przy Dw. Letnim, na dojeździe do Dw. 

Głównego PKP
12:30 00:15 80 PLN

Warszawa Al. Jerozolimskie 144, Dw. Autobusowy Warszawa Zach., st. 11 07:00 06:00 180 PLN

Wrocław ul. Sucha 1, Dw. Autobusowy, poziom -2 08:30 03:00 130 PLN

TURNUSY I CENY
Kurs 

standardowy
Kurs intensywny/ 

maturalny/ gimnazjalny

PON-AK-1 02.07–15.07.2018 2999 PLN 3199 PLN

PON-AK-2 14.07–27.07.2018 2999 PLN 3199 PLN

PON-AK-3 26.07–08.08.2018 2999 PLN 3199 PLN

BERLINBERLIN
wakacyjna akademia języka wakacyjna akademia języka 

niemieckiegoniemieckiego

wiek uczestników: 12–18, 
13–16, 15–18, 19–25 lat 

czas trwania: 14 dni

zajęcia z polskim lektorem

zwiedzanie: bogaty program turystyczny

PROMOCJA: -200 PLN do 08.03.2018


