


Despre locație și școală
CuCu o populație de c. 300 000 de locuitori, 
Wiesbaden este capitala și cel mai important 
centru economic-administrativ al statului federal 
Hesse. Alături de Darmstadt, Mainz și Frankfurt, 
Wiesbaden formează o aglomerare urbană 
contiguă de aproape 6 milioane de locuitori. 
CuCu o istorie de peste 2 milenii, orașul își găsește 
originile într-un fort al limesului roman, origini 
vizibile la tot pasul în centrul său istoric: de la 
edificii antice și medievale, la extravaganța 
neoclasică a iluminismului prusac. 
CentrulCentrul de studii este amplasat foarte 
convenabil, în inima urbei, între zona istorică și 
arealul de business, alături de restaurante, spații 
verzi, parcuri și hub-uri comerciale. 

Despre program, 
cursuri și cazare

ProgramulProgramul oferă oportunitatea participanților de a 
îmbina studiul limbii germane (20 lecții pe 
săptămână a câte 45 de minute) cu practicarea 
acesteia într-un mediu de vorbitori nativi, la 
familiile-gazdă. Sunt acoperite nivelurile 
lingvistice de la A1 la C1 (este necesar un 
minimum de cunoștințe), și se asigură în 
întregimeîntregime materialele de studiu, taxele de 
admitere și testele de plasament. 
Se oferă cazare la familii locale, pentru o mai 
bună imersiune culturală, cu pensiune 
completă, fiind asigurate 3 mese/zi dintr-un 
meniu variat și echilibrat, după cerințele 
alimentare specifice vârstei. Toate familiile sunt 
pre-selectate și instruite special în această 
activitate.

Tariful pe săptămână 
include:

 • Lecții de limba germană cu profesori nativi 
    (20 lecții a câte 45 de minute)
 • Taxe de admitere și materiale de studiu
 • Certificat de absolvire a cursurilor
 • Cazare la familii cu pensiune completă
 • Program zilnic de activități • Program zilnic de activități
 • Excursii (o excursie de o zi întreagă + câte 
    o mini-excursie locală zilnic)
 • Cartelă de transport public

Opțional:
 • Noapte suplimentară la familia-gazdă 
    (+ 75 euro)
 • Cameră single (+ 100 euro)

Suplimentar:
 • Bilet de avion, dus-întors   
 • • Transfer aeroport, dus-întors
 • Asigurare medicală

Excursiile pot include:
TTurul orașului și a centrului istoric (mini-excursii), 
Teatrul de Stat Wiesbaden, Muzeul de Istorie 
Wiesbaden, Heidelberg, Rüdesheim am Rhein, 
Frankfurt, Koblenz, Muzeul de Istorie Naturală 
Mainz, Gutenbergmuseum Mainz, Castelul 
Freudenberg etc.

Perioada: 
04 - 31 iulie 2021, 
cu start în fiecare zi de 
dumnică

Tarif: 850 euro/săptămână
(plata integrală sau în rate)

Țară: Germania
Locație: Wiesbaden
Tip tabără: Individuală 
                   sau de grup
Cazare: La familii (homestay)
Vârsta: 14 - 17 ani

Tabără individuală
(minimum o săptămână)

Tematică:
Studiul limbii germane.

Deutschinstitut Sprachschule: Wiesbaden - Germania

Activități: căutare de comori, mini-golf, înot, bouldering, 
boat trip, vizite culturale, lecții interactive, excursii etc.

Vârstă:
14 - 17 ani 
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