Iberika Sprachschulen
kurs j?zykowy z zakwaterowaniem w Berlinie

Berlin Language Center Zakwaterowanie

Jesli ?ycz? sobie Pa?stwo kurs j?zykowy w naszej szkole, oferujemy Pa?stwu dwójaki
rodzaj zakwaterowania w Berlinie. Pierwszy z nich mo?liwo?? mieszkania w mieszkaniach, ktorymi
dysponujemy. Mieszkaj? tu nasi uczniowie z najró?niejszych krajów, którzy robi? kursy j?zykowe w
Berlin Language Center Iberika Group. W mieszkaniach znajduj? si? pokoje jedno- b?dz dwuosobowe,
ktore s? w pe?ni wyposa?one. Inna forma zakwaterowania to apartamenty indywidualne z jedn? b?dz
dwoma sypialniami.

Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?:

Mieszkania
Pokoje jednoosobowe b?dz dwuosobowe

Forma zakwaterowania, ktor? Pa?stwu oferujemy, to zamieszknie w mieszkaniu, które s? najczesciej
dwu- lub trzypokojowe. Mieszkania s? ca?kowicie umeblowane. Pokoje s? jedno- b?dz dwuosobowe, w
zale?no?ci od Pa?stwa ?ycze?. Kuchni? oraz ?azienk?, wyposa?one w prysznic oraz wanne, dzieli si?
je z innym wspo?mieszka?cem. Mieszkania znajduj? si? w cz?sci Berlina Kreuzberg, gdzie znajduje si?
tak?e jedno z naszych centrum j?zykowych. Kreuzberg po?o?ony jest bardzo centralnie, sk?d b?dziecie
mieli Pa?stwo doskona?e po??czenie do innych cz??ci miasta, wejscie do metra znajduje si? tuz przed
wejsciem do naszych mieszka?, tak?e supermarkety s? w zasi?gu r?ku. Dzielnica Kreuzberg
charakteryzuje si? tak?e wieloma bardzo ciekawymi kafejkami, restauracjami oraz klubami, gdzie b?d?
mogli Pa?stwo sp?dzi? swój czas wolny.

Taka forma dzielenia mieszkania z inn? osob?, najcz??ciej z innego kraju, polecamy szczególnie
ludziom m?odym. Taki sposób mieszkania pozwoli zachowa? Pa?stwu pe?n? wolno?? i niezale?no??.

Pokoj jednoosobowy
Pokoj dwuosobowy
Kuchnia

?azienka
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Ceny w mieszkaniach wspólnych dla 1 osoby za jeden miesiac
pokoj jednoosobowy: 300€
pokoj dwusosbowy: 450€
Apartamenty indywidualne

Dysponujemy tak?e apartamentami indywidualnymi dla tych osób, które ceni? sobie niezale?no?? i nie
?ycz? sobie mieszkania z innymi osobami. Apartamenty, które Pa?stwu oferujemy, to mieszkania
jednoosobowe badz dwuosobowe o powierzchni od 45 m2 b?dz 65 m2. Znajduje si? tu sypialnia dla
jednej b?dz dwóch osób, zale?nie od apartamentu, a tak?e salon, w pe?ni wyposa?ona kuchnia i
?azienka. W naszych apartamentach b?dzie si? Pa?stwo czuli jak w domu.

Salon

Sypialnia oraz miejsce do pracy

?azienka

Kuchnia

Ceny
od 750 do 1000€ (min 7 miesiecy)
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