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Летен езиков лагер за деца в ActiLingua Academy,
Виена
Двуседмичен курс по немски език, лято 2019

ЗА УЧИЛИЩЕТО
От откриването си през 1988 г. ActiLingua бързо печели полулярност и отлична
репутация в световен мащаб като успешно езиково училище с богата гама от
курсове по немски език, предоставящо идеална среда за учене и модерно
оборудване на кабинетите си. Академия ActiLingua предлага върхови стандарти в
езиковото обучение в трите си училища в централната част на Виена, комбинирани
с впечатляваща културна програма и много добри възможности за настаняване в
собствени сгради, приемащи семейства, апартаменти или общежития за курсисти.
ActiLingua е перфектното място за учене на немски език и чудесна възможност да
посетите красивата столица на Австрия. Училището предлага богат набор от
курсове, подходящи за различни възрасти, както и възможност за качествено и
бързо обучение по немски език.
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Най-важното за училището:









Модерно оборудвани, светли и просторни класни стаи
Разположено в централната част на Виена, на улицата на посолствата, точно
срещу "Schloss Belvedere"
Отлична мултимедийна библиотека, разполагаща със 17 работни места с
компютри и безплатен интернет достъп
Само на 15 минути от центъра (с градски транспорт)
Безплатен Wi-Fi интернет в цялото училище, възможност за наемане на
вестници, списания, DVD и CD материали.
Общо помещение за курсисти с кафене, студени напитки и закуски.
10-15 допълнителни класни стаи в съседната сграда ActiLingua-Dependance
Sacré Coeur
Зона за непушачи

Академия ActiLingua предлага висококачествено обслужване на всички свои
клиенти, базирано на над 20-годишен опит като водещо чуждоезиково училище за
немски език.
Посещаването на курс по немски във Виена означава да живеете в най-жизнения
град на света! Столицата на Австрия е известна като град на музиката, културата и
изкуствата. Участниците в езиковите курсове на Академия ActiLingua учат немски
в сърцето на Европа и имат възможността след уроците да разгледат Виена с
разнообразна и забавна културна програма.
Акредитации





Член
на
IALC
(International
Association of Language Centers)
Член на Campus Austria
CSN акредитация от Министерство на
образованието на Швеция
OSD изпитен център
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ЛЕТНИ ЕЗИКОВИ ЛАГЕРИ ВЪВ ВИЕНА ЗА УЧЕНИЦИ (12-17 ГОД.)

Летните езикови лагери на Академия ActiLingua се организират в престижно
частно училище, което предоставя прекрасни условия за обучение, почивка и
спорт. Училището е разположено в централната част на Виена, в близост до много
от известните забележителности. To е просторно, като в центъра на училищния
комплекс има голям парк с условия за почивка и спорт – футболно игрище, игрища
за волейбол и плажен волейбол, тенис кортове, които могат да се използват след
учебните занимания.
Настаняването е в кампуса на училището, в модерни стаи заедно с курсисти от
същата възрастова група и различни националности. Курсовете по немски език се
провеждат в малки международни групи, което е най-добрият начин да се научи
езика. Можете да се възползвате от удобствата като хранене на пълен пансион в
столовата на училището, а преподавателите организират и отлична забавна
програма, а също така ви показват най-интересните места от Виена. Училището
осигурява 24-часове надзор. В кампуса може да се позлва безплатен интернет.
ОБУЧЕНИЕ В
ACTILINGUA

ЛЕТНИТЕ

ЕЗИКОВИ

ЛАГЕРИ

НА

АКАДЕМИЯ
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ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:
Уроците се провеждат в малки групи, от понеделник до петък. Използват се
модерни комуникативни системи за обучение. Упражняват се граматика, речников
запас, произношение, и слушане с разбиране в систематизирани и структурирани
уроци. Акцентът е поставен на използването на езика в ежедневни ситуации извън
училището, общуване по време на игри и при групови занимания.
Възможно е придобиването на OSD B1 Zertifikat Deutsch и B2 Mittelstufe Deutsch.
ЛЕТЕН КУРС 1:

20 уч. ч. обучение по немски език седмично

ЛЕТЕН КУРС 2:

30 уч. ч. обучение по немски език седмично

РАЗМЕР НА ГРУПИТЕ:

Среден брой – 10, максимален 15

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

1-5 седмици

ВЪЗРАСТ:

12-17 години

Начални дати:
1 СЕДМИЦА:

28.07.2019 - 03.08.2019

2 СЕДМИЦИ:

30.06 - 13.07.2019 / 14.07. - 27.07.2019 / 21.07. 03.08.2019

3 СЕДМИЦИ:

30.06 - 20.07.2019 / 14.07. - 03.08.2019

Ден на пристигане: Неделя
Ден на заминаване: Събота
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НАСТАНЯВАНЕ

Училището се старае да настанява заедно курсисти на една възраст и от
различни националности.
Стандартна стая
Лятното учлище на Академия ActiLingua включва учебни помещения, общи части,
ресторант и просторно крило за настаняване. Момчетата и момичетата се
настаняват отделно, в просторни, приветливи и удобни стаи с 4 до 6 легла и
разполагат с общи бани и тоалетни на етажа.
Стая Лукс
Намират се в кампуса на лятното училище, тези стаи предлагат по-висок стандарт
на настаняване. Това крило от сградата за настаняване е реновирано и
премебелирано. Всички стаи Лукс са оборудванеи с 3-4 легла и имат собствена
баня. Използва се тоалетна на етажа.
Осигурен е 24-часов надзор на курсистите
В лятното училище е осигурен персонал с 24-часово присъствие. Самостоятелни
излизания извън зоните на училището са възможни единствено с писмено
разрешение на родителите.
ХРАНЕНЕ
Всички курсисти се настаняват на база пълен пансион. Менюто включва както
австрийски специалитети, така и международна кухня.
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Всички хранения са на самообслужване и можете да поискате
допълнително. Сервират се три хранения на ден в трапезарията на училището:




Закуска, шунка, сирене, сладко, хляб, чай, кафе/какао.
Обяд: 3 ястия – предястие, топло основно ястие и десерт.
Вечеря: почти винаги топло ястие (понякога студено след екскурзиите), а
също така и барбекю вечери.

КУЛТУРНА ПРОГРАМА И СПОРТНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Немският летен езиков лагер за деца във Виена предлага комплексна програма за
спорт и забавления. Забавленията и разнообразните дейности за деца и тинейджъри
са част от преживяването в летния езиков лагер на ActiLingua. Специално
подбраните групови ръководители организират разнообразни програми за
свободното време, за да забавляват курсистите след учебните часове и през
почивните дни.
Включени занимания през свободното време
Спортни дейности -плажен волейбол, футбол, тенис на маса, Олимпийски игри,
аеробика, посещения в открити плувни басейни и остров на р. Дунав.
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Култура
За всички почитатели на културата се организират седмични екскурзии до музеи,
дворци, посещения на театър и опера. Екскурзиите с гид, придружител от
персонала на училището и предварително записване.
Креативни занимания: занаяти, музика, уроци по валс, театрална група или
вестникарско ателие
Екскурзии

Желаещите да научат повече за Австрия могат да се запишат за разнообразни
екскурзии например до Залцбург, Вахау (долината на р. Дунав), езерата Neusiedl
или Hinterbrühl Grotto.
Други дейности:
Филми, шоу програми, търсене на съкровища, барбекю вечери, дискотека, разходки
в града, караоке и партита.
Избираеми дейности:
Тенис, екскурзии, концерти или мюзикъли.
ЦЕНА
Пакетна цена за летен езиков лагер 12-17г. включва:







20 или 30 уч.ч. по немски език седмично, от понеделник до петък /1 уч.ч. е
45 минути/;
Сертификат ActiLingua;
Настаняване в лятното училище: Стандартни стаи с 4-6-легла (баня и
тоалетна на етажа). Луксозни стаи: 3-4-легла със собствена баня (тоалетна
на етажа);
Осигурено е спално бельо, моля носете си хавлии;
Храна на база пълен пансион – три хранения на ден.
Непрекъснат надзор;
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Културни и социални дейности, като например волейбол, баскетбол,
аеробика, посещения на забележителности във Виена, театрална
работилница, валс уроци, културна викторина;
Вечерни занимания: дискотека, барбекю парти, вечер на Виена;

Обща цена:





20-часов езиков курс, настаняване в стандартна стая, 1 седмица – 928 евро;
20-часов езиков курс, настаняване в стандартна стая, 2 седмици – 1610 евро;
30-часов езиков курс, настаняване в стандартна стая, 1 седмица – 1016 евро
30-часов езиков курс, настаняване в стандартна стая, 2 седмици – 1786 евро;

Допълнения към лагера срещу заплащане:










двупосочен трансфер от и до летището – 80 евро;
карта за градски транспорт /задължителна за ученици над 15г./ - 17.10 евро;
туристическа обиколка на Виена с екскурзовод и входове за известни музеи
в града – 26 евро на седмица;
еднодневна екскурзия, напр.до Salzburg – Wachau – 70 евро;
полудневна екскурзия , напр.до Laxenburg/ Burg Kreuzenstein– 40 евро;
уроци по тенис – 6,8 или 10 часа на цена 67/ 88/ 110 евро;
концерт – 44 евро;
OSD изпит или изпитна подготовка;
Пътна застраховка – 18 евро на седмица;

ЗАПИСВАНЕ
Езикова школа АКЦЕНТ е официален представител на ActiLingua Academy.
Записването за курс става минимум 3 седмици преди началната дата, като се
попълва регистрационен формуляр, подписва се договор с Езикова школа “Акцент”
и се внася депозит от 500 лева. След потвърждение от училището, превеждате
цялата такса за курса по сметката на ActiLingua Academy. След това внесеният
депозит се възстановява по вашата сметка.
За всякакви въпроси и уточнения, моля свържете се с нас на:
ЕЗИКОВА ШКОЛА АКЦЕНТ
ул. Георги Бенковски 21, ет. 1
тел. 983 42 28, 0888 591605
e-mail: info@accentschool.net
www.accentschool.net

8

