Język hiszpański ogólny
Enforex

E

nforex to sieć szkół posiadająca swoje
placówki w 12 miejscach w Hiszpanii.
Słuchacze mogą wybrać tętniący
życiem Madryt, piękną Salamancę, Granadę
z jej arabskimi pałacami czy słoneczne plaże Marbelli i Malagi. Hiszpania ma
wiele do zaoferowania i każdy znajdzie tu coś dla siebie: ocean, góry, wspaniałą
kuchnię, bogatą kulturę, architekturę, sztukę oraz taniec. Enforex proponuje
ponad 20 wystandaryzowanych
programów nauczania - te same kursy
odbywają się w różnych lokalizacjach z
gwarancją tej samej jakości. Zatem
wybierając szkołę nie musimy się
martwić o jakość zajęć - wystarczy tylko
wybrać miejscowość, w której spędzimy
ten niezwykły czas.

Kurs języka hiszpańskiego
4 rodzaje kursów języka ogólnego:
 Kurs pół-intensywny - 10 lekcji/tydzień
 Kurs intensywny - 20 lekcji/tydzień
 Kurs intensywny+ - 20 lekcji/tydzień + 5 lekcji
warsztatów kulturowych
 Best of Both - 20 lekcji + 5 lekcji
indywidualnych + 5 lekcji warsztatów
kulturowych/tydzień

kurs może trwać od 1 do 12 tygodni;
kurs rozpoczyna się w każdy
poniedziałek;
 liczba osób w grupie – 5-8 osób;
 czas trwania lekcji – 55min;



Szkoły, w których odbywa się kurs:













Alicante
Barcelona
Cadiz
Granada
Madrit
Marbella
Malaga
Pamplona
Salamanca
Sevilla
Teneryfa
Walencja

12 miast Hiszpanii
Cena
Kurs pół-intensywny
(10 lekcji/tydzień)

Kurs intensywny (20
lekcji/tydzień)

Kurs intensywny +
(20 + 5
lekcji/tydzień)

Best of Both
(20+5+5
lekcji/tydzień

1 tydzień

€135-150

€145-160

€160-170

€270-300

2 tygodnie

€270-300

€290-320

€320-340

€540-600

3 tygodnie

€405-450

€435-480

€480-510

€810-900

4 tygodnie

€540-600

€580-640

€640-680

€1080-1200

kolejny tydzień

€130-140

€140-150

€150-160

€260-290

*Ceny różnią się w zależności od miasta, w którym odbywa się kurs
Opłata rejestracyjna €65
Materiały dydaktyczne €30

Zakwaterowanie
Pokój w mieszkaniu
studenckim

Pokój u rodziny

Dom studencki

€165-210/tydzień

€165-259/tydzień

€214-344/tydzień

*Ceny różnią się w zależności od miasta,
w którym odbywa się kurs

Możliwość dokupienia dodatkowych
lekcji tańca flamenco
8 godzin/tydzień w cenie €285/tydzień
w miastach: Madryt, Granada, Marbella i Sevilla

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas lub napisz.
Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania
i pomożemy zorganizować wyjazd

poliglota sp. z o.o.
ul. pruszkowska 17
02-119 warszawa
tel.: 22 822 05 81/82
tel.kom.:693 428 193
www.poliglota.com.pl
poliglota@poliglota.com.pl

