


Despre locație/școală
LindenbergLindenberg im Allgäu este un orășel bavarez 
de 12 000 de locuitori, aflat la poalele Alpilor, la 
doar câteva minute de Austria, Elveția sau 
stațiunea de la Lacul Konstanz. Este o destinație 
turistică favorită atât printre amatorii de ski, cât și 
pentru vizitatorii din timpul verii - fiind unul dintre 
cele mai însorite orașe germane.
CentrulCentrul de studii este situat la marginea orașului 
și pădurii care îl înconjoară, oferind priveliști 
superbe ale piscurilor alpine de la orice fereastră 
din campus sau clasele de studiu. 
ȘcoalaȘcoala este dotată ultramodern, cuprinzând 
toate facilitățile necesare unui stabiliment 
educațional: săli de clasă dotate multimedia, 
acces WiFi, amfiteatru, spații comune de 
recreere, săli de proiecție etc.

Despre program, 
cursuri și cazare

ProgramulProgramul de Sporturi de Iarnă oferă 
participanților oportunitatea perfectă de a studia 
limba germană cu vorbitori nativi, precum și a 
de a se bucura de aer liber în cadrul alpin, în timp 
ce parcurg primii pași în practicarea ski-ului sau 
snowboarding-ului. 
ProgramulProgramul cuprinde o curriculă bine structurată 
de 30 de lecții săptămânale de limba germană, 
cu profesori vorbitori nativi. Se adresează tuturor 
nivelurilor lingvistice, de la începători la avansați 
(A1-C1 - vezi datele de start pentru începători). 

Materialele didactice sunt în întregime incluse în 
tariful taberei.
ParticipanțiiParticipanții vor fi cazați în campusul școlii, în 
camere single, duble (marea majoritate) sau 
triple, cu elevi de alte naționalități. Toate 
camerele dețin baie privată, iar lenjeria este 
schimbată săptămânal. Se oferă pensiune 
completă, cu trei mese pe zi dintr-un meniu 
echilibrat și variat, potrivit vârstei. 

Tariful pe săptămână 
include:

 • 30 de lecții de limba germană cu 
     profesori nativi
 • Cazare în campus cu pensiune completă
 • Program zilnic de activități
 • Materiale de studiu 
 • • Transportul dinspre/înspre activități
 • O excursie de o zi întreagă și o excursie de 
jumătate de zi 
 • Certificat de absolvire a studiilor

Suplimentar:
 • Bilet de avion, dus-întors   
 • Asigurare medicală
 • Transfer aeroport, dus-întors
 • Lecții snowboarding/ski - 300 euro/săptămână

Excursiile pot include:
Augsburg, Konstanz, Lindau, Insula Mainau, 
Meersburg, Munich, Stuttgart, diverse trasee din 
Alpi etc.

Date de start individual: 

3, 10*, 24*.01; 7, 14*, 28*.02; 14, 21*, 28*.03; 4*, 18, 

25*.04; 9*, 16*, 23.05; 6*, 13*, 20*, 27.06; 4, 11*, 18*, 

25*.07; 1, 8*, 15*, 22*.08; 5, 12*, 26*.09; 10, 17*, 

31*.10; 14, 28*.11; 5*, 19*, 26*.12.2021

*pentru participa*pentru participarea la aceste date este 
necesar un nivel de limbă B2+

Țară: Germania
Locație: Lindenberg
Tip tabără: Individuală/De grup
Cazare: În campus
Vârsta: 13 - 17 ani
Tabără individuală; 2 săptămâni
ÎncheieÎncheiere program: Sâmbătă
Tematică: Studiul limbii germane

Perioade de grup: 
                   Vara - 13.06 - 21.08.2021
                   Restul anului - date de start individual
 
Tarif grup o săptămână: 
                  1095 euro/13.06 - 21.08.2021
                                    1050 euro/date de start individual

Tarif individual/grup două săptămâni:
                  2190 euro/13.06 - 21.08.2021
                  2100 euro/date de start individual

HI Sprachschule: Lindenberg - Germania

Activități: Arte și meserii, Grătar, Baschet, 
Biliard, Perete pentru alpinism, Discotecă, 
Foosball, Înot, Pian, Tenis

Vârstă:
13 - 17 ani 
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