НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ
НІМЕЧЧИНА

ЗИМОВІ КАНІКУЛИ В НІМЕЧЧИНІ
КУРСИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ!
Початок: кожного понеділка, для початківців - дати уточнювати

Місто

Вік

Рівень мови

Тривалість курсу

К-сть уроків

Ціна

від нульового
рівня

від 1 до 48 тижнів

20/24/28 уроків
на тиждень

€ 200/250/300 тиждень

17+

від нульового
рівня

від 1 до 48 тижнів

20/24/28 уроків
на тиждень

€ 200/250/300 тиждень

17+

€ 200/250/300 тиждень

від 1 до 48 тижнів

20/24/28 уроків
на тиждень

Берлін
*для всіх рівнів
кожного понеділка
для початківців
уточнюйте дати

Мюнхен
*для всіх рівнів
кожного понеділка
для початківців
уточнюйте дати

Франкфурт
*для всіх рівнів
кожного понеділка
для початківців
уточнюйте дати

17+

від нульового
рівня

(на кожний наступний
тиждень діє знижка)

(на кожний наступний
тиждень діє знижка)

(на кожний наступний
тиждень діє знижка)

У вартість входить:
→ здача тесту на перед початком навчання
→ уроки німецької мови
→ видача сертифікату про закінчення курсу
→ кожного тижня 2 позакласних заходи (відвідування будівлі Рейхстагу, музей BMW, музею-будинку Гете,
музичних фестивалів, театрів і т.д. Активна програма залежить від пори року.)
→ суботня екскурсія (поїздки до Потсдаму, Дрездену, Хайдельбергу, Ашаффенбургу і т.д.)
→ надання консультацій з питань подальшого навчання у Німеччині
Проживання:

Приймаюча сім’я

Молодіжний готель

€ 180 на тижд.
(2-місна зі сніданком)

€ 200 на тижд.
(2-місна зі сніданком)
*тільки Франкфурт і Берлін

€ 220 на тижд.
(2-місна напівпансіон)

€ 270 на тижд.
(1-місна зі сніданком)
*тільки Франкфурт і Берлін

€ 205 на тижд.
(1-місна зі сніданком )
€ 255 на тижд.
(1-місна напівпансон )

1кімнатні квартири
(студії)
€ 795 - 995 на місяць
*Берлін

€ 330 на тиждень
*Мюнхен

Студентський гуртожиток
€ 450 (18-26 років)
€ 540 (27+ років)
Берлін/Франкфурт
1-місні апартаменти
+ € 350 депозит та сервісний збір
€ 550 (18-26 років)
€ 660 (27+ років)
Мюнхен
1-місні апартаменти
+ € 200 депозит
*Доплата за зимовий період – 100
євро
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НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ
НІМЕЧЧИНА
Додатково оплачується:
3600 грн - бронювання курсу, переписка зі школою, отримання підтвердження зарахування на
навчання, підготовка документів, заповнення візової анкети, візова підтримка, консультаційні послуги
50 євро – реєстраційний збір школи ;
Переїзд Львів – Мюнхен/Франкфурт/Берлін –Львів.
Якщо потрібна віза:
*€ 35 консульський збір Німеччини
**€ 20 сервісний збір візового центру (якщо не потрібно надати біометричні дані)/ € 21 сервісний збір
візового центру (якщо потрібно надати біометричні дані)

ПРИ НАЯВНОСТІ БІОМЕТРИЧНОГО ПАСПОРТА ВІЗА НЕ ПОТРІБНА!!!
Для отримання візи до Німеччини потрібні наступні документи (документи приносити без скріпок):
Заповнена візова заява( можна подавати максимум за 3 місяці до початку запланованої подорожі)
1. Закордонний паспорт/дитячий проїзний документ(оригінал та копія всіх сторінок), з терміном закінчення дії
не раніше, ніж через три місяці після повернення з поїздки; з двома вільними сторінками.
2. Копія всіх сторінок з відмітками внутрішнього паспорта (якщо такий є).
3. Довідка навчання з інформацією про звільнення від занять протягом запланованого періоду поїздки +
студентський квиток (для студентів);
4. Оригінал + копія свідоцтва про народження.
5. Нотаріально завірений дозвіл (оригінал та копія) на поїздку дитини за кордон від двох батьків (у разі
розлучення батьків – дозвіл повинні дати обоє; у випадку смерті одного з батьків – подається свідоцтво про
смерть; у випадку самостійного виховання дитини – подається копія свідоцтва матері-одиночки).
6. 2 кольорові фотографії розміром 3,5х4,5 (на візу, офіційно одягнені, 70-80 % обличчя).
7. Оригінали підтвердження про прийняття на навчання + підтвердження оплати депозиту.
8. Для найманих працівників: довідки з місця роботи батьків із зазначенням посади та заробітної плати за
останні шість місяців, на офіційному бланку, завірені печаткою підприємства або організації та довідка від
Державної податкової адміністрації за місцем реєстрації про джерела отримання доходів.
Для приватних підприємців (оригінал та копію кожного документу) свідоцтво про реєстрацiю фізичної особипідприємця + довідка про рух коштів на рахунку за останні 3 місяці (подати, якщо протягом останніх 3-х років
не видавалась Шенгенська віза) звіт з податкової за останнє півріччя.
9. Довідки з банків про наявність грошей на рахунку, із зазначенням суми залишку + виписка з рахунку про
рух коштів мінімально за три місяці (якщо ви студент/школяр і не працюєте, то подаєте документи батьків);
довідка без виписки не приймається.
УВАГА! Загальна сума коштів на рахунках повинна значно перевищувати витрати на поїздку!
10. Копії першої сторінки національного загальногромадянського або закордонного паспорта особи, яка
підписала заяву про згоду на виїзд дитини за кордон.
11. Копія свідоцтва про одруження батьків.
12. Бронь квитка із закритими датами або копія квитка.
13. Страховий поліс на сумму страхування не менше € 30 000 (надається агенцією).
Всі довідки повинні бути розміщенні на офіційних бланках, iз зазначенням адреси та контактних деталей
підприємств чи організацій, з датами та вихідними номерами документів, завірені печаткою!
Всі копії документів, які подаються у посольство мають бути нотаріально завірені перекладені на німецьку або
англійську мову, переплетені та завірені печаткою сертифікованого перекладача!

ДОКУМЕНТИ БАЖАНО ПОДАТИ ЗА 2 МІСЯЦІ ДО ПОЇЗДКИ!
Агентам сплачуються комісійні.
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