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Altres idiomes

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'idiomes

Curs d'alemany estàndard
Alemanya






+17 anys
Alemany
Apartament
Familia
Residència

Programa
Aprendre alemany és possible. No perdis el temps i aprèn amb aquest magnífic curs.
Curs d'alemany estàndard a Berlín, amb el qual podràs millorar les teves habilitats de la llengua en totes les seves àrees.
Possibilitat de començar el curs cada dilluns des del nivells A0 fins al C2.
Les sessions són de 45 min, i es fan 20 per setmana.
Horari de dilluns a divendres de 9.00 a 12.30h.
Els grups són de 12 alumnes.
Durada del curs a escollir.

Idioma requerit: Alemany
Nivell requerit: Principiant

Centre

Berlin
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Berlín. Alemanya
El campus GLS, a l'avinguda de Kastanienallee, ofereix una localització única al centre de Belín, al districte de Prenzlaurer Berg. El campus és un oasi verd
al centre de la ciutat, i si es desitja, hi ha opció de viure al campus mentre dura el curs d'idiomes.
El centre ha estat guardonat diversos anys amb el premi "Star Award" (2008, 2010, 2013, 2014 i 2015). El premi s'atorga cada any a Londres, a les millors
escoles d'idiomes del món.

Instal·lacions
GLS és l'única escola d'idiomes a Alemanya amb un campus urbà de 16.000 m2 incloent 2 hotels. Les instal·lacions al campus són insuperables a Europa:
60 aules lluminoses, un restaurant que serveix menjar alemanya moderna, 50 apartaments i 72 habitacions d'hotel d'estàndard premium. GLS pot acomodar
fins a 600 estudiants al mateix temps.
Tots els mestres tenen títols universitaris.
60 classes amb pissarres intel·ligents
Cafeteria
Wi-Fi
Sala d'internet amb 15 ordinadors (obert de 8 del matí a 8 del vespre)
Taula d'atenció i ajuda al vestíbul
Botiga de llibres

Àpats
Depenen del règim d'allotjament.

Kastanienallee 82, 10435 Berlin, Alemania

Allotjament
Apartament
Apartamento compartit amb alumnes internacionals de l'escola GLS.
Habitació individual en apartament compartit amb 1 o 3 alumnes
Cuina completament equipada
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Lavabo
Wi-Fi gratuït
Esmorzar a la cafeteria GLS

Apartament Al Campus
Apartamento al campus GLS.
Cuina totalment equipada
Bany en suite
Wi-fi
TV
Telèfon
Tovalloles
Roba de llit
Esmorzar inclòs a la cafeteria GLS

Tower Apartment In Hotel Oderberger
Tower studio individual, incluye:
Máquina de te y café
WiFI
TV
Teléfono
Esmorzar buffet a la cafeteria GLS

Família Amb Mitja Pensió
Habitació individual a casa d'alemanys.
Cuina compartida
Bany compartit
Clau pròpia
Wi-Fi
Mitja pensió
Tovalloles
Roba de llit

Low Budget Studios
Si prefieres tener tu propio apartamento en Berlín, esta es definitivamente la opción más barata. Apartamentos tipo estudio en una residencia de estudiantes
moderna, habitada principalmente por estudiantes que van a la universidad en Berlín.

Habitación individual
Cocina totalmente equipada
Baño
TV, WiFi

Activitats
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Activitats
A les tardes, el centre ofereix diverses propostes d'acord amb el seu propi programa d'activitats. Bars, museus o visites a pobles propers, entre moltes altres.
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Dates i Preus
Demai presupost personalitzat

Fotos

