
   DILIT INTERNATIONAL HOUSE,    RZYM,   WŁOCHY 

Szkoła mieści się w pobliżu Stazione Termini w centrum Rzymu i działa od 1974 roku. Jest jedną z 

prywatnych szkół należących do sieci International House. Zajmuje 4 piętrowy budynek i dysponuje 10 
klasami w budynku głównym oraz 16 w aneksach. Studenci mają do dyspozycji pracownie VHS i DVD, 

dostęp do Internetu, salę kinowo teatralną, snack bar i kawiarenkę DiLit.  
                  W roku 2006, 2007 i 2012 roku zdobyła prestiżową nagrodę STM Awards 

 

 
 

 15 lekcji tygodniowo. Lekcje w klasie ,wycieczki po Rzymie, prezentacje stylów w 
architekturze włoskiej, praca nad portfolio wybranego obiektu. Przeznaczony dla osób na 
minimalnym poziomie B1  

 15 lekcji tygodniowo. Lekcje w klasie oraz w czasie wycieczek po Rzymie. Przeznaczony dla 
wszystkich, z wyjątkiem studentów początkujących.  

 15 lekcji tygodniowo. Lekcje w klasie oraz techniki fotografii cyfrowej. Teoria oraz praktyczne 
tworzenie fotograficznego albumu. Przeznaczony dla osób na minimalnym poziomie B1  

 Dwie 3 godzinne sesje tygodniowo. Poznasz tajemnice włoskiej kuchni domowej, nauczysz 
się przygotowywać potrawy, będzie je degustował i popijał włoskim winem! Przeznaczony dla 
studentów na każdym poziomie znajomości włoskiego. 

 

Dwie 3 godzinne sesje tygodniowo. Poznasz tajemnice włoskich win, będziesz je degustował i 
i cieszył się życiem.Przeznaczony dla studentów na każdym poziomie znajomości włoskiego 

 

 15 lekcji tygodniowo. Lekcje w klasie oraz seminaria i wycieczki tematycznie związane z 
włoskim projektowaniem i modą. Przeznaczony dla wszystkich, szczególnie tych którzy 
zamierzają studiować design we Włoszech. Minimalny poziom A2.  

 

 15 lekcji tygodniowo+ 6 godzin kina Lekcje koncentrują się wokół niezwykłego włoskiego kina. 
Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, z wyjątkiem studentów początkujących.  

 

 15 lekcji tygodniowo. Lekcje koncentrują się wokół opery włoskiej. Mnóstwo zabawy i być 
może wspólnego śpiewania .Przeznaczony dla studentów na każdym poziomie znajomości 
włoskiego  

Powyższe ceny nie obejmują wpisowego €80 oraz zakwaterowania.  
Zakwaterowanie wedle aktualnego cennika, np. 2 tygodniowy pobyt w rodzinie €360. Transfery z lotniska-opcja 
        INFORMACJE/REZERWACJE info@kursyjezykowe.net   tel/fax 22 8471487 
 

           PONIŻEJ WYMIENIONE KURSY MOŻESZ PODJĄĆ W TERMINACH OD: 
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