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Altres idiomes

/ Adults i professionals

/ Programes amb classes d'idiomes

Curs intensiu d'alemany DID Munich
Alemanya






+17
Alemany
Familia
Hotel
Apartament

Programa
Si el teu principal objectiu és avançar de forma ràpida l'aprenentatge de l'idioma, aquest curs amb 24 sessions a la setmana és la millor opció.
El curs intensiu d'alemany DID Munich se centra en l'aprenentatge i ús del llenguatge en diversos àmbits: escriptura, lectura, habilitat oral i escrita. Cada
tarda treballaràs temes d'actualitat com la política, la cultura i la ciència.
Les classes són de dilluns a divendres de 9:00 a 12:30 i les dues sessions extres de tarda són dimarts i dijous de 13:00 a 14:30. Els dimecres, a més, podeu
usar el centre d'audio-estudi de l'escola.

Idioma requerit: Alemany
Nivell requerit: Principiant
Número de sessions d'idioma: 24

 Internet disponible

Centre
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DID Munich
MUNICH. Alemanya
La ciutat de Munich, la tercera més gran d'Alemanya) és la ciutat del benestar i la comoditat. L'escola està ubicada al carrer comercial més important de la
ciutat, envoltada de botigues i centres comercials. La podem trobar a uns minuts del centre de la ciutat i a només dos passos de l'estació principal de tren.

Instal·lacions
L'escola té dos pisos on hi trobaràs:
Aules modernes i ben il·luminades
Aula multimèdia amb 10 ordinadors
Terrassa
Cafeteria
Wi-Fi

Àpats
Els àpats dependran del pla contractat. Tot i així, l'escola està envoltada de magnífics restaurants i cafeteries.

Transport
L'escola està molt ben ubicada a dos passos de l'estació de tren principal.

Arnulfstraße 10, 80335 München, Alemania

Allotjament
Família - Mitja Pensió
Viure amb una família et permet seguir aprenent després de les classes d'alemany de forma relaxada i personal. T'allotjaràs a casa d'una de les famílies
amfitriones i t'integraràs a la seva vida quotidiana per poder conèixer millor l'estil de vida local i alhora reforsar l'alemany.

L'allotjament és en règim de mitja pensió (esmorzar i sopar). Tindràs la teva pròpia habitació amb bany compartit.
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Família - Allotjament I Esmorzar
Viure amb una família et permet seguir aprenent després de les classes d'alemany de forma relaxada i personal. T'allotjaràs a casa d'una de les famílies
amfitriones i t'integraràs a la seva vida quotidiana per poder conèixer millor l'estil de vida local i alhora reforsar l'alemany.
L'allotjament és en habitació individual amb bany compartit. L'esmorzar està inclòs.

Hotel
T'agrada tenir més independència? Vols conèixer Alemanya al teu ritme? Si la teva resposta és aﬁrmativa, la millor opció és allotjar-te a hotels, on estaràs al
teu aire i alhora coneixeràs gent d'altres nacionalitats.
L'hotel inclou:
Habitació individual
Esmorzar buffet
Roba de llit i tovalloles
TV
WIFI a tot l'edifici
Bugaderia (amb cost extra)
Recepció 24h
Important
Per poder allotjar-se en l'opció hotel, cal ser major d'edat.
El dia d'arribada és en diumenge (a les 15h) i el de sortida el dissabte (a les 10h)

Estudi
Allotjar-se en un estudi a Munich és sentir-se com estàr a casa ja que estan completament amoblat, amb TV per satèlit i Internet. La cuina està
completament equipada amb nevera, microones, cafetera elèctrica, etc.
Un cop a la setmana el servei de neteja acudirà a l'estudi i canviarà els llençols i la tovallola. L'àrea de bugaderia té un cost extra.

Activitats
Activitats
Per poder complementar les teves classes d'idioma, l'escola ofereix diverses activitats que et permetran gaudir de la teva estada i conèier millor la ciutat:
Futbol
Esquí a l'hivern
Visites a museus
Pinacoteca d'Art Modern
Visita a la seu esportiva de FC Bayern Munchen
La majoria d'activitats solen suposar un cost extra.

Excursions
A més de les activitats proposades, per coneixer millor l'entorn l'escola ha afegit al programa:
Aubsburg
Regensburg
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Salsburg
Castell de Neuschwanstein
Alps
Les excursios solen suposar un cost extra.
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Dates i Preus
Fotos

