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BИЕНА

ActiLingua

Малку се градпви низ светпт сп тплку сјајна и бпгата
истприја какп щтп е Виена. Престплнина на гплемите
мпнархии,културен и тргпвски центар, Виена
претставува правп бпгатствп на традиција и култура.
Реткп кпј град мпже да ппнуди тплку бпгат и
щаренплик избпр на слушуваоа. Цел град е една
гплема културна сцена на класишна и мпдерна
музика, театар и сите други видпви уметнпсти.
Време надвпр пд наставата- Шкплата прганизира
ппсета на театар, кинп, ппера и кпнцерти. Истп така,
мпже дпкплку е пптребнп, да се резервираат карти
за сите интересни слушуваоа вп градпт и да се
упатуваат ушесниците вп сите занимливпсти.
Викендите се пставени пбишнп за култура и прирпда.
Се прганизираат патуваоа пп другите гплеми
градпви. Се ппсетуваат среднпвекпвни двпрци и
прпшуените архитектпнски знаменитпсти.
Ппстпи и щирпка ппнуда на сппртски активнпсти кпи
ушесниците мпжат да ги пдберат: пдбпјка, фудбал,
пинг-ппнг, пливаое и др. Се прганизираат креативни
рабптилници, вешери на драма и германски филм,
карапке, дискп вешери (при кпи музиката е
прилагпдена на впзраста на ушесниците), скари,
забави за дпбредпјде на ппшетпкпт и прпщтална
забава на крај на прпграмата.

Од кпга е птвпрена вп 1988 г. ACTILINGUA се стекна сп
светска репутација какп приватнп щкпла сп щирпка и
успещна ппнуда на јазишни курсеви, идеална средина
за ушеое и мпдерна ппрема за настава. Рабптата на
щкплата е пдпбрена пд страна на IALC,
Америкаснскипт
Универзитет
и
Светскптп
министерствп за пбразпвание. Членка е на FIYTO,
ALTO, Campus Austria какп и пфицијален испитен
центар за OSD. Овие признанија ги гарантираат
апсплутнп највиспките стандарди.

ВОЗРАСТ ОД 12-17 ГОДИНИ
Шкплата за млади ппмеду 12- 17 гпдини е лпцирана
вп центарпт на Виена, вп престижнптп приватнп
ушилищте кпе е пснпванп ущте пд Марија Терезија.
Прпстраната зграда на щкплата ппседува гплем парк
вп централнипт дел пд кампуспт, нуди гплеми
мпжнпсти за сппртски активнпсти какп фудбал,
пдбпјка и тенис.

ВОЗРАСТ ОД 16- 19 ГОДИНИ
Шкплата е наменета за ушесници кпи сакаат да
ппминат време сп свпите врсници и за разлика пд
класата за јунипр (12-17 гпдини) нуди пптпплна
слпбпда сппдветна за впзраста на ушесниците.
Шкплата за ппстарите тинејчери се напда вп
диплпматската населба вп Виена, блиску пд
прпшуенипт двпрец и музеј “ Scloss Belvedere”. Вп
близина се напда парк сп сппртски терени. Дп
центарпт на градпт сп градски превпз се стигнува за
15 минути.
Вп рамките на курспт щкплата Actilingua се уши и
успврщува
граматика,
решник,
изгпвпр
и
кпнверзација вп групи сп највеќе пд 15 ушесници.
Курсевите се пдвиваат пд стандардни дп интензивни
изушуваоа на германскипт јазик и се пдржуваат вп
тек на летптп.
Стандарднипт курс се спдржи пд 20 шаспви настава
неделнп (09:00- 12:15 h)
Интензивнипт курс ппдразбира 30 шаспви настава
неделнп (09:00 – 14:00 h)
Пп наставата се прганизира културнп забавна и
рекреативна прпграма какп и вешерни активнпсти
дпдека викендпт е наменет за екскурзии.

Сместуваоетп е вп резиденции на щкплата Actilingua кпи се сп мнпгу виспки стандарди.
Резиденцијата за тинејџери пд 12-17 гпдини сенапда вп истипт кпмплекс каде се пдржува наставата. Мпмшиоата и
девпјшиоата се сместени пдвпенп и за нив и нивните пптреби се грижи впспитувашки кадар. Сите ушесници имаат 24
шаспвен надзпр пд страна на пспбјетп на щкплата, а вп слушај некпј да треба да ја напущти групата пптребнп е да
има писменп пдпбрение пд рпдител/ старател. Спбите се ппвеќекреветни (два дп щест кревети пп спба), а гплемите
заеднишки купатила (за деца пд ист ппл) се на секпј спрат. Ппстпјат и трпкреветни спби сп купатилп. Обрпците се вп
щкплската кантина (пплн пансипн). Сместуваоетп е прганизиранп пд недела пред ппшетпкпт на щкплуваоетп дп
сабптата пп заврщуваое на курспт.
Резиденциите за тинејџери пд 16- 19 гпдини се напдаат на 15-20 минути сп градски превпз пд центарпт на градпт и
щкплата ActiLingua. Сместуваоетп е вп двпкреветни спби сп купатилп и телефпн. За пбрпк се пбезбедени ппјадпк и
вешера (пплупансипн) вп рестпранпт на резиденцијата. Резиденцијата е пддалешена 25 минути сп трансппрт дп
щкплата.
Курс

Брпј на часпви
неделнп

Нивп

Впзраст

Гплемина на
група

Траеое на
курспт

Датуми за ппчетпк
на курспт

Стандарден /
Интензивен

20/30 (45’)

сите

12 – 17 гпдини

Прпсек 10,
макс. 15

2 - 5 недели

30.јуни, 14.јули,
21.јули

Стандарден /
Интензивен

20/30(45’)

сите

16 – 19 гпдини

Прпсек 10,
макс. 15

2 – 6 недели

30.јуни, 14.јули,
21.јули, 28.јули

Летен курс

2 недели

3 недели

Регистрација

4 недели

5 недели

6 недели

€ 50

Стандарден курс – резиденцијалнп
сместуваое (12-17 гпд)
Интензивен курс – резиденцијалнп
сместуваое (12-17 гпд)
Стандарден
курс
–
резиденцијанп
сместуваое (16-19 гпд)
Интензивен курс – резиденцијалнп
сместуваое (16-19 гпд)
Ппвратен деппзит:
- € 40 за прпграма 12 -17 гпдини
- € 100 за прпграма 16 -19 гпдини

€ 1362

€ 1939

-

€ 3093

-

€ 1530

€ 2191

-

€ 3513

-

€ 1046

€ 1471

€1896

-

€2746

€ 1290

€ 1837

€2384

-

€3478

Цената вклучува:

Настава и материјал за настава

Тест на ппшетпк на курспт

Цертификат на крајпт пд курспт

Регистрација

Резиденцијалнп сместуваое на база на пплн пансипн /
пплупансипн

Пплна прпграм ана активнпсти вклушувајки бадминтпн, пдбпјка,
фудбал,кпщарка,пливаое и аерпбик, разгледуваое на Виена,
шаспви пп виенски валцер, дискп вешери, вешерна пбикплка на
Виена, скара, филмски вешери и др.
Цената не вклучува:

Превпз

Банкарски трпщпци и пстанати ненаведени трпщпци(псигуруваое,
трансфер,факултатвни екскурзии и дппплнителни сппртски
активнпсти)
Наппмена: Вп слушај на евентуални грещки важи самп пфицијалнипт каталпг на щкплата
Цената е дадена вп евра за уплата вп денари пп курспт 1 € = 62 мкд
Kпнтакт вп Македпнија:
Skopje, Macedonia, 27 Mart 10
tel: +3892 3290 600, fax: 3290 400
e-mail: contact@atlas-travel.com.mk
www.atlas-travel.com.mk

