Język hiszpański biznesowy
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.

Wakacyjny obóz językowy w Barcelonie













Obóz przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat
Kurs trwa 2 tygodnie, możliwość przedłużenia kursu
Kurs obejmuje 20 lekcji hiszpańskiego tygodniowo
Maksymalnie 14 osób w grupie
Uczestnicy podzieleni są na cztery grupy według
wieku (5 - 10 lat, 9 - 13 lat, 14 - 15 lat, 16 - 18 lat)
60% uczestników stanowią dzieci i młodzież z
Hiszpanii, pozostała część - uczestnicy z różnych
krajów
Nad uczestnikami sprawowana jest całodobowa
opieka
Cena obejmuje zajęcia językowe, wyżywienie (3
posiłki dziennie plus przekąska), zakwaterowanie,
materiały dydaktyczne, zajęcia sportowe i kulturalne, wycieczki
Kurs i zakwaterowanie zlokalizowane są na obrzeżach miasta z łatwym dojazdem do centrum
Studenci zakwaterowani są w rezydencji szkoły, w pokojach 3-4 osobowych z własną łazienką
Na terenie rezydencji znajduje się ogród z tarasem, boiska sportowe, stołówka, świetlica,
pokój nauki
Terminy rozpoczęcia kursów w 2013: 30 czerwca, 14 lipca, 28 lipca

Barcelona, Granada, Walencja

Wakacyjny obóz językowy w Granadzie









Obóz przeznaczony dla młodzieży w wieku od 14 do 18 lat
Kurs trwa 2 tygodnie, możliwość przedłużenia kursu
Kurs obejmuje 20 lekcji hiszpańskiego tygodniowo
Zajęcia językowe trwają od 9.00 do 13.00
Maksymalnie 14 osób w grupie
Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy według wieku (14 - 15 lat, 16 - 18 lat)
Uczestnikami obozu jest młodzież z różnych krajów
Cena obejmuje zajęcia językowe, wyżywienie (3 posiłki dziennie plus przekąska),
zakwaterowanie, materiały dydaktyczne, zajęcia sportowe i kulturalne, wycieczki
 Uczestnicy zakwaterowani są w rezydencji szkoły lub u rodzin goszczących
 Zakwaterowanie znajduje się maksymalnie 20 minut od szkoły
 Terminy rozpoczęcia kursów w 2013: 30 czerwca, 14 lipca

Wakacyjny obóz językowy w Walencji














Obóz przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat
Kurs trwa 2 tygodnie, możliwość przedłużenia kursu
Kurs obejmuje 20 lekcji hiszpańskiego tygodniowo
Maksymalnie 14 osób w grupie
Uczestnicy podzieleni są na cztery grupy według wieku (13 - 14 lat, 15 - 18 lat)
60% uczestników stanowią dzieci i młodzież z Hiszpanii, pozostała część - uczestnicy z
różnych krajów
Nad uczestnikami sprawowana jest całodobowa opieka
Cena obejmuje zajęcia językowe, wyżywienie (3 posiłki dziennie plus przekąska),
zakwaterowanie, materiały dydaktyczne, zajęcia sportowe i kulturalne, wycieczki
Kurs i zakwaterowanie zlokalizowane są niedaleko plaży i centrum miasta
Studenci zakwaterowani są w rezydencji szkoły, w pokojach 3-osobowych z własną
łazienką oraz Wi-Fi
Istnieje możliwość zakwaterowania u rodzin goszczących dla młodzieży powyżej 14 r.ż.
Opcja sportowa: żegluga - €255/2 tygodnie (8h/tydzień)
Terminy rozpoczęcia kursów w 2013: 30 czerwca, 14 lipca, 28 lipca

Cena
Obóz Barcelona

Obóz Granada

Obóz Walencja

2 tygodnie w lipcu

€1590

€1500

€1540

2 tygodnie w sierpniu

€1440

-

€1440

Opłata rejestracyjna €65

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

