Німецька мова в Мюнхені та Берліні

Німецька мова в Мюнхені та Берліні: спеціальна програма на 2 тижні

Ідеальне поєднання: Вивчення німецької мови в 2 захоплюючих містах Берліні і
Мюнхені. Два великих міста в Німеччині, які дуже різні, але в обох є багато, що
запропонувати.

Берлін - столиця Німеччини. Це пульсуюче сучасне місто, багате історією. Люди з
усього світу приїжджають сюди, щоб відвідати багато відомих пам'яток, взяти
участь у його культурному житті, і насолодитися всім, що місто може
запропонувати. Приходьте і приєднуйтесь до них ...

Мюнхену також є що запропонувати: Будь то походи або їзда на велосипеді в гори
або інший вид спорту в Мюнхені та його околицях, в оперу чи театр, музеї чи
концерти. Баварська столиця є місто для всіх сезонів ...

Вартість пакету 1 – 1350 євро

Вартість пакету 2 – 1450 євро

1/5

Німецька мова в Мюнхені та Берліні

У вартість пакету 1 входить:
- 2-тижневий інтенсивний курс / 20 уроки в тиждень (1 тиждень у Берліні, а потім 1
тиждень в Мюнхені)
- Квиток на потяг Берлін-Мюнхен
- Приватне розміщення (одномісний номер з 2-разовим харчуванням)
- Тестування по приїзді
- Мультимедійний набір (1 підручник, 1 зошит для практичних занять, 2 CDs, 1
CD-ROM з програмним забезбеченням курсу)
- Сертифікат по закінченню курсу
- Безкоштовний доступ до Центру самопідготовки
- Вільний доступ до Інтернету
- Інформаційні матеріли про школу, Мюнхен і дозвілля
- Студентський квиток

У вартість пакету 2 входить:
- 2-тижневий інтенсивний курс / 20 уроки в тиждень (1 тиждень у Берліні, а потім 1
тиждень в Мюнхені)
- Квиток на потяг Берлін-Мюнхен
- Приватне розміщення (одномісний номер з 2-разовим харчуванням)
- Тестування по приїзді
- Мультимедійний набір (1 підручник, 1 зошит для практичних занять, 2 CDs, 1
CD-ROM з програмним забезбеченням курсу)
- Сертифікат по закінченню курсу
- Безкоштовний доступ до Центру самопідготовки
- Вільний доступ до Інтернету
- Інформаційні матеріли про школу, Мюнхен і дозвілля
- Студентський квиток
- Культурні заходи в Берліні та Мюнхені.
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Берлін: Поїздка в замок Сан-Сусі і центр міста Потсдам, подорож на човні по річці Шпрее,
відвідування Рейстагу,

Мюнхен: Поїздка в замки Нойшвайштайн та Ліндерхоф, оглядова екскурсія по Мюнхену.

У вартість курсу не входить:
-

Переліт літаком Київ-Берлін-Київ
Візова підтримка
Медичне страхування
Проживання
Трансфер

Необхідні документи для отримання студентської візи в посольстві Німеччини.

1. Одна візова анкета, повністю заповнена та підписана власноруч

2. Три нещодавно зроблені фотокартки паспортного формату

3. Підтвердження від німецького навчального закладу про тип та тривалість мовних
курсів
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4. Заявка на участь у мовних курсах із підтвердженням про здійснену оплату послуг за
відвідування курсів

5. Підтвердження про участь у попередніх курсах по вивченню німецької мови

6. Автобіографія та викладення мотивації для вивчення німецької мови (сформулювати
німецькою мовою)

7. Підтвердження бронювання житла

8. Підтвердження фінансування та фінансової спроможності особи, що подорожує

9. Довідка про навчання від навчального закладу (ориґінал) з інформацією про
звільнення від навчання протягом запланованого періоду поїздки

10. Паспорти

а) закордонний паспорт (ориґінал та повна копія), який повинен бути дійсним ще
протягом 3-х місяців після завершення поїздки, а термін його дії не повинен
перевищувати 10 років

б) інші дійсні паспорти та паспорти, термін дії яких закінчився (ориґінал і повна копія), а
також довідку від ГІРФО (ВВІРу), якщо паспорт був зданий / вилучений

в) національний загальногромадянський паспорт (ориґінал та повна копія)
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11. Поліс медичного страхування для подорожуючих за кордон
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