Španělština

Španělsko, Latinská Amerika

ŠIRŠÍ NABÍDKU KURZŮ ŠPANĚLŠTINY NAJDETE NA WWW.INTACT.CZ
ŠPANĚLŠTINA JE ÚŘEDNÍM JAZYKEM V 21 ZEMÍCH!
Většina kurzů je určena jak pro začátečníky, kteří mají velmi omezenou slovní zásobu, tak
pro téměř vyspělé studenty, kteří si chtějí lépe osvojit nabyté znalosti španělštiny v kvalitních
školách ve Španělsku a řadě zemí Latinské Ameriky. Úplnou nabídku najdete na www.intact.cz!
Nabízíme nejen obecné kurzy, intenzivní kurzy, kurzy rozšířené o One to One lekce, Business
kurzy, ale i kurzy pro učitele a seniory. Při studiu můžete využít širokou nabídku sportovních
a kulturních aktivit, poznávání historie země, kde studujete, a celou řadu poznávacích výletů
do okolí. Nuda je slovo, na které po dobu studia španělštiny zapomenete!

CO ŘÍKAJÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI?

Ondřej Zákoucký, Colegio Maravillas, kurz Teenager Course B: „Lektoři se na nás snažili neustále mluvit, nejen v hodině, ale i během volna, oběda, výletů. Má rodina byla v pohodě, velice milí a
hodní manželé, klasická španělská jídla moc nevařili, smažák s hranolkami jsem, přiznávám, nečekal.
Neustále nějaký program a aktivity. Vše povinné,
nebyl čas se nudit, což bylo skvělé. Skvělá spolut Španělsko je kolébkou španělštiny. Země je
práce, měl jsem u sebe kontakt, kdyby bylo potřeposeta nádhernými městy, horami, plážemi a jeSantiago de
ba - naštěstí nebylo. Letiště, odvoz do rodiny a pak
zery. Ve Španělsku si najde každý klient místo
San Sebastian
Compostela
zpět na letiště, celkově můj pobyt byl výborně zařípodle své představy. Velkou výhodou jsou přímé
zen. Přestože jsem letěl v 15 letech sám do Málagy
lety do řady španělských měst (Madrid, BarceloSalamanca
v pozdních nočních hodinách, ze strany agentury
Barcelona
na, Valencie, Málaga). Nabízíme kurzy pro mlábyl zájem i v tomto čase vědět, zda jsem vše našel
Madrid
dež od 14 let s bohatým programem v malém leTarragona
a jedu na ubytování. To mě mile překvapilo. Určitě
tovisku Benalmádena a také kurzy pro mládež ve
využiji jejich služeb i příští rok, neboť nemám absoBenalmádena
Valencia
věku 16 - 21 let v Barceloně a Málaze. Dospělí si
lutně co vytknout, vše šlapalo, jak mělo.“
Sevilla
mohou vybrat z kurzů španělštiny ve městech jako
Mallorca Katka P., Espaňolé - International House VaGranada
Alicante
Málaga
je Alicante, Barcelona, Benalmádena, Cádiz, GraCádiz
lencie, kurz Intensive+Grammar: „Celý pobyt
Nerja
nada, Madrid, Marbella, Málaga, Nerja, Sala- Marbella
jsem si moc užila. Škola byla velice příjemným zámanca, San Sebastian, Santiago de Compostela,
zemím. Vyučující kladli velký důraz na konverzaci,
Sevilla, Valencia. Vedle škol na španělské pevnině
díky které jsem se jednoduše rozmluvila. Španělštinabízíme i kurzy španělštiny na Kanárských ostrona se mi tu opravdu vryla do srdíčka.“
vech (Gran Canaria a Tenerife) a na Mallorce.
Žaneta Hovorková, Sprachcaffe Málaga, kurz
Řadu dalších škol najdete na našich interneU20 Standard Family: „Studium v zahraničí na
tových stránkách www.intact.cz!
100% doporučuji. Byla jsem na 3 týdny v Málaze a
Přijeďte a přesvědčte se o krásách Španělska
byla to pro mě nezapomenutelná zkušenost. Co se
na vlastní oči! Pokud jde o další španělsky mluzařizování týče, domluva se školou i s Intactem byla
vící země, rádi bychom Vás upozornili na Guatevynikající bez sebemenších chyb. Na ubytování a
malu a Mexiko.
stravu si také nemůžu stěžovat. Vše bylo dokonalé.
Antigua
Příští rok poletím určitě znova. Děkuji moc Intactu
t Guatemala leží ve Střední Americe, jižně od
za tento skvělý pobyt.“
Mexika. Antigua je nejkrásnější město Střední AmeMgr. Jana Homolová, Malaca Instituto, Málariky, je bezpečné a má úžasnou koloniální archiga, kurz Intensive 24: „Školu jsem si vybrala na
tekturu. Během svého kurzu španělštiny můžete
základě doporučení Intactu, které se ukázalo jako
navštívit mayské památky jako je Tikal, vychutvýborné. Samotná výuka probíhala v areálu školy,
nat si nádherné jezero Atitlán a navštívit jezerHavana
kde jsem byla i ubytovaná a byla to nejlepší volba!
ní město Flores nebo indiánský trh v ChichicasteHodiny byly dynamické, pozitivní, ve skupině do
nangu. Nikde jinde nedostanete tak levnou a při10 lidí, což dávalo možnost stále mluvit a aktivně
tom kvalitní výuku španělštiny jako v Guatemale.
se zapojovat. Celkově Malaca Instituto působí
Trinidad
Výuka je vždy individuální, jedna lekce stojí cca
přátelským dojmem. Jedině jsem litovala, že jsem
250 korun! Životní náklady v Guatemale jsou velse rozhodla jenom na 2 týdny.
mi nízké. Poznejte autentickou Střední Ameriku!
Santiago de Cuba Těším se, že se opět vrátím, ale již na delší dobu.
t Mexiko je největší stát Střední Ameriky s velice
Do samotného centra vede příjemná pěší zóna
čilým turistickým ruchem. Přichystali jsme pro Vás
okolo moře, kde procházíte přístavem lodí. Pokud
kurzy v nádherných historických městech Oaxase chcete vydat na druhou stranu, kde je také pěší
ca a Guanajuato a v oblíbeném letovisku Playa
zóna, procházíte okolo spousty barů a restaurací.
del Carmen. V Playa del Carmen nabízíme dvě
Vybere si každý! Jak uvádějí různí průvodci, Máškoly. Můžete navštívit úžasné mayské chrámy a
laga je opravdu ideální výchozí bod pro poznání
pyramidy v městech Coba, Túlum a hlavně v ChiAdalusie. Navštívila jsem proslulé “bílé vesničky”,
chen Itzá. Přesvědčte se na vlastní oči, že Mayoale i nedalekou Granadu, Marbellu… Děkuji Intactu
vé věděli o astronomii a pohybu planet více než
za skvělou spolupráci od prvého objednání kurzu
kdokoli jiný. Města jsou bezpečná a místní lidé
až po navrácení zpět do Čech.“
Playa
Guanajuato
jsou velmi přátelští a milí.
del Carmen Karel C., Instituto Intecultural del Caribe SoNa stránkách www.intact.cz najdete kurzy
sua, Dominikánská republika, kurz Standard:
španělštiny v dalších zemích Střední a Latin„Měsíční kurz španělštiny jsem dostal od manželky
Oaxaca
ské Ameriky. Nabízíme kurzy v Dominikánské rek narozeninám. Bylo pro mne příjemné, že jsem si
publice (Santo Domingo a Sosúa), Kolumbii (Bomohl dodatečně vybrat termín, který mi vyhovoval.
gotá), v Kostarice (San José, a Playa Jacó), na
Kurz v Dominikánské republice byl úžasný. Město
Kubě (Havana, Santiago de Cuba a Trinidad), Peru (Lima a Cusco), Chile (Santiago de Chile a Viňa Sosúa je i na Karibik divoké, škola je však úžasně
del Mar), Argentině (Buenos Aires a Mendoza), Uruguayi (Montevideo). Kurzy španělštiny v Latinské zasazená do zahrady. Pro mne jako začátečníka
Americe jsou za velmi přijatelné ceny, za individuální lekce v Ekvádoru nebo v Guatemale určitě za- byly první tři týdny extrémně složité. Přístup pedaplatíte mnohem méně, než za individuální lekce v České republice. A když vyrazíte do Latinské Ameri- gogů, příjemná atmosféra a prostředí pochopitelky během naší zimy, můžete si navíc užít druhé léto! Prosím, plánujte svoji cestu do Latinské Ameriky s ně pomáhalo. S dnešním časovým odstupem mupředstihem, kdo včas plánuje, letí levněji!
sím říct, že to byly výborně investované finance.“

Španělsko

Guatemala

Kuba

Mexiko

---
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#FOBMNÈEFOB

ÀLPMB$PMFHJP.BSBWJMMBT#FOBMNÈEFOB

https://bit.ly/3ovC32E

Benalmádena

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 15.8.2023. Místo výuky je výlet.
Výuka probíhá: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.;
odpoledne sportovní a kulturní aktivity.
Začátky: Teenager Course A každé pondělí od
12.6. do 24.7., kurz končí 28.7.2023;
Teenager Course B každé pondělí od 31.7. do
14.8., kurz končí 25.8.2023.

101*4À,0-:

Studenti školy Colegio Maravillas při aktivitách a o přestávce ve škole

1õ&)-&%,63;ù
5FFOBHFS$PVSTF" #

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

60 minut

1 týden +

15 nejvíce

1-9

101*4,63;ù
Pro mládež ve věku 13 - 17 let, která se chce učit španělsky v pohodovém letovisku.
Kurzy Teenager Course A začínají každé pondělí od  LPOčÓ.
Kurzy Teenager Course B začínají BLPOčÓ
Náplň kurzů Teenager A a B je stejná, kurzy B jsou levnější, srpen je nižší sezóna.

7Å-&5:"",5*7*5:

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ







4

5

5FFOBHFS$PVSTF"

18 380



49 960



79 980

5FFOBHFS$PVSTF#

16 990



47 910



---

5FFOBHFS$PVSTF#[BčÓOÈLBäEÏQPOEďMÓPEEPBKFMFWOďKÝÓ,VS[ZLPOčÓ
Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, přístup na internet, ubytování, stravování, nedělní odvoz z letiště v Málaze
a zpět (pro přílety 7.00 - 22.00 hod. a odlety 9.00 - 23.00 hod.), certifikát, uvedený program pro volný čas a pojištění proti úpadku .

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V

noc navíc

3PEJOB, do 20 minut chůze od školy, dvoulůžkový nebo třílůžkový pokoj, plná penze (teplé obědy
ve školní jídelně, o víkendu obědy v rodinách, na výlety obědy v balíčku), WiFi zdarma, praní 1x

910

týdně zdarma.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Málaga - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[ PSHBOJ[PWBOâ ÝLPMPV z letiště v Málaze do Benalmádeny a zpět (pro přílety v neděli
mezi 7.00 - 22.00 hod. a odlety mezi 9.00 - 23.00 hod.) je [EBSNB. Odvoz z letiště mimo uvedené
rozmezí stojí 1 300 Kč za jednu cestu.

1õ¶1-"5,:
1. Noc navíc stojí 910 Kč. Příplatek za speciální dietu je 390 Kč týdně.
2. Poplatek účtovaný školou za vyzvednutí dítěte s asistencí letušky stojí 900 Kč za obě cesty.

---

$PMFHJP.BSBWJMMBT je prestižní španělská střední škola, která má vlastní jazykovou školu. Kurzy
španělštiny pro dospělé probíhají celoročně, v létě
škola pořádá skvělé kurzy španělštiny pro mládež.
Colegio Maravillas organizuje kurzy ve vlastních
prostorách. Colegio Maravillas vznikla roku 1976,
má významné akreditace (CEELE a Instituto Cervantes). Přístup k internetu je zdarma.
#FOBMNÈEFOBje nevelké, pohodové a bezpečné
letovisko (cca 50 000 obyvatel), leží v Andalusii,
jen 18 km od Málagy a 8 km od letiště v Málaze.
Benalmádena má nezaměnitelnou atmosféru. Bývalá rybářská vesnička je nyní prestižní letovisko
a nabízí vyžití pro všechny věkové kategorie. Mezi
její atrakce patří zábavní park, vodní park, atraktivní nákupní středisko, moderní sportovní středisko
s golfovým hřištěm a mnoho dalších. Benalmádena
čeká jenom na Vás.
Colegio Maravillas organizuje pro své mladé studenty 4 odpolední sportovní a kulturní aktivity týdně
ve škole nebo na pláži: plavání, badminton, fotbal,
basketbal, lekce sevillanas a salsy. Program také zahrnuje půldenní výlet do Málagy, Marbelly, Mijas
nebo Nerjy. Studenti mají tři večerní aktivity týdně:
maškarní večírek, bowling, kino nebo návštěva zábavního parku. Zlatý hřeb programu je sobotní celodenní výlet. Podíváte se do měst jako je Ronda,
Granada, Cordoba nebo Sevilla, vše je v ceně, včetně vstupného do muzeí a dalších objektů. Španělský životní rytmus se liší od našeho, večeře začínají
obvykle mezi 19.00 - 21.00 hod. Colegio Maravillas
doporučuje dát dětem kapesné 100 - 120 EUR
týdně na suvenýry, dárky a drobné občerstvení.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština....................................................... 26%
2. Angličtina .................................................. 21%
3. Francouzština............................................. 18%
4. Němčina..................................................... 7%
5. Švédština..................................................... 6%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................. 
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,VS[ZÝQBOďMÝUJOZQSPNMÈEFä OÈEIFSOÈ7BMFODJF CPIBUâQSPHSBN SPEJOZ
OFCPSF[JEFODF QīÓNâMFU[1SBIZ UâEOZQPCZUVWčFUOďPEWP[ĜPE,č

7BMFODJF

ÀLPMB&41"ò0-&*OUFSOBUJPOBM)PVTF7BMFODJB

https://bit.ly/3ous5if

Valencie

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.10 - 10.50; 11.20 - 13.00 hod.
nebo 14.10 - 15.50; 16.20 - 18.00 hod.
Doba výuky je závislá na konání aktivit, buď dopoledne nebo odpoledne.
Začátky: Summer Course Family i Residence každé pondělí od 19.6. do 14.8.2023. Kurzy končí
18.8.2023.

101*4À,0-:

Budova školy, výuka, výlet na lodi a exkurze do oceánografického muzea
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

4VNNFS$PVSTF'BNJMZ

20

50 minut

1 - 9 týdnů

12 nejvíce

2-9

4VNNFS$PVSTF3FTJEFODF

20

50 minut

1 - 9 týdnů

12 nejvíce

2-9

101*4,63;ù
Pro mládež ve věku 13 - 16 let, která se chce učit španělsky v jednom z nejkrásnějších španělských měst.
4VNNFS$PVSTF'BNJMZ má 20 lekcí španělštiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů s ubytováním v hostitelské rodině. Rodiny bydlí do 30 minut MHD od školy.
4VNNFS$3FTJEFODF

má 20 lekcí španělštiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů s ubytováním v rezidenci. Rezidence je jen 10 minut chůze od školy.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
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EBMÝÓUâEFO

4VNNFS$PVSTF'BNJMZ

33 660

49 620

65 570

16 300

4VNNFS$PVSTF3FTJEFODF

38 440

56 780

74 960

18 690

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, uvedené ubytování, stravování, odvoz z letiště a zpět, závěrečný certifikát, uvedený
program pro volný čas a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V

OPDOBWÓD

3PEJOB, max. 30 minut MHD od školy, dvoulůžkový pokoj, plná penze (oběd může být v balíčku), ručníky poskytnuty, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

1 170

3F[JEFODF, 10 minut chůze od školy, 2lůžkový - 4ůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze
(oběd v balíčku), klubovna, jídelna, ručníky poskytnuty, WiFi zdarma, praní za poplatek

1 300

%013"7"
Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Valencie - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování a zpět poskytuje škola [EBSNB!

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 260 Kč.
2. Příplatek za odvozy studenta, který cestuje s asistencí letušky, je 1 300 Kč.
3. Příplatek za speciální dietu je 650 Kč týdně.

---

&41"ò0-&  *OUFSOBUJPOBM )PVTF 7BMFODJB
vznikla v roce 2006, je členem International House,
kvalitní mezinárodní sítě škol, prestižní asociace
IALC a má akreditaci Instituto Cervantes.
Espaňole - International House Valencia sídlí v krásné budově v historickém centru. Blízko je park, obchody, kavárny, stanice metra a zastávky autobusů. Ve třídách jsou interaktivní tabule a klimatizace,
knihovna, klubovna, automaty na nápoje a drobné
občerstvení, WiFi zdarma.
První den Vás do školy doprovodí hostitelská rodina nebo personál školy, pokud bydlíte v rezidenci.
7BMFODJF je krásné, dynamické, historické město
ležící na Costa del Azahar - Pobřeží pomerančového květu. Město má cca 1 milion obyvatel a kromě
vývozu pomerančů proslulo jako domov paelly.
Do Valencie se z Prahy dostanete přímým letem.
Určitě znáte ikonickou stavbu Valencie - futuristický
komplex budov Město umění a věd od architekta
Calatravy. Na 2 kilometry dlouhých valencijských
plážích Malvarrosa a Las Arenas je krásně vyhřátá
voda.

7Å-&5:"",5*7*5:
Program pro volný čas a aktivity pořádané školou
pomáhají studentům objevovat španělskou kulturu a
přátelskou atmosféru Valencie. V ceně kurzu jsou celodenní sobotní výlety (Peníscola, akvapark, Albuferra, paintball, piknik v horách aj.). Aktivity jsou buď
v dopoledních nebo odpoledních hodinách, paella
party, barbecue, lekce salsy, volejbal na pláži, fotbal, kino, plachtění, výlet na kole, aj. V neděli mají
studenti volno. Všechny akce a výlety pořádané školou jsou samozřejmě pod dozorem pracovníků školy. Večeře v rodině nebo v rezidenci je okolo 21.00
hod. Studenti musí být do 21.00 hod. v ubytování.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština..........................................................
2. Němčina.......................................................
3. Angličtina......................................................
4. Francouzština...............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ...................................................

26%
14%
12%
10%
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.ÈMBHB

ÀLPMB4QSBDIDBGGF.ÈMBHB

Málaga

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 15.8.2023.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30;
13.00 - 14.30 hod., výuka může být i odpoledne.
Začátky: Kurzy začínají každé pondělí od 3.7. do
14.8.2023. Kurzy končí 25.8.2023.

101*4À,0-:

Studenti školy v klubovně, při výuce, recepce školy, studenti na pláži
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

64UBOEBSE'BNJMZ

20

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

64UBOEBSE3FTJEFODF

20

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

6*OUFOTJWF'BNJMZ

30

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

6*OUFOTJWF3FTJEFODF

30

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

101*4,63;ù
Pro mládež, která chce studovat španělštinu v krásné Málaze.
64UBOEBSE

má 20 lekcí výuky obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

6*OUFOTJWF

má 30 lekcí výuky obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

4QSBDIDBGGF je jazyková škola, která pořádá
jazykové kurzy pro děti a mládež po celém světě,
celkem v 10 zemích. Školy Sprachcaffe jsou akreditované, což svědčí o kvalitě výuky, a s pořádáním kurzů pro děti a mládež mají bohaté zkušenosti.
4QSBDIDBGGF.ÈMBHB byla založena roku 1989
a sídlí ve dvou budovách jen 100 m od pláže. Škola má 13 tříd, které jsou klimatizované, studovnu
a knihovnu. Internet je zdarma.
.ÈMBHB je přístavní město na jihu Španělska,
druhé největší město v Andalusii. Málaga má
příjemné podnebí a je oblíbeným turistickým centrem této oblasti. Narodili se zde např. malíř Pablo Picasso nebo oblíbený herec Antonio Banderas.

Studenti jsou ubytováni v hostitelských rodinách (kurzy Family) nebo v rezidenci (kurzy Residence).

$&/¶,,63;ù
.ÈMBHB
,VS[UâEOZ





4

64UBOEBSE'BNJMZ



57 380



EBMÝÓUâEFO
18 990

64UBOEBSE3FTJEFODF



66 320



22 100

6*OUFOTJWF'BNJMZ



60 970



20 150

6*OUFOTJWF3FTJEFODF



69 970



23 320

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování a stravování, uvedený program, závěrečný certifikát a
pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 30 min. jízdy MHD od školy, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze (na
výlety oběd v balíčku), vlastní ručníky s sebou, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

1 920

3F[JEFODF, do 20 min. MHD od školy, dvoulůžkový až čtyřlůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná
penze (na výlety oběd v balíčku), vlastní ručníky s sebou, WiFi zdarma, praní za příplatek 4 EUR

2 540

7Å-&5:"",5*7*5:
Pro studenty školy Sprachcaffe Málaga je připraven zajímavý program pro volný čas, který zahrnuje při dvoutýdenním kurzu 1 celodenní výlet a 2
půldenní exkurze, při třítýdenním kurzu 2 celodenní
výlety a 3 půldenní výlety. Celodenní výlety směřují např. do Granady nebo Cádizu a půldenní výlety jsou: návštěva Castillo de Gibralfaro, prohlídka
Málagy nebo Picassova muzea. Odpoledne a večer čekají na studenty různé sportovní akce, večírky nebo kvízy. V neděli a 1 - 2 odpoledne a 1 - 2
večery v týdnu je volno.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Málaga - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[[MFUJÝUď Málaga do ubytování a zpět na letiště stojí 2 330 Kč, pro přílety v neděli mezi 9.00
- 21.00 hod. a odlety v sobotu mezi 09.00 - 21.00 hod. Odvozy v jiný den nebo čas stojí 4 660 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Škola si může účtovat poplatek za speciální dietu dle typu diety.

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina...................................................... 39%
2. Polština........................................................ 16%
3. Italština........................................................ 10%
4. Maďarština.................................................. 6%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................. 4%

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPNMÈEFä
PEEPMFU

ÀQBOďMTLP

#BSDFMPOB ÝQBOďMÝUJOBQSPNMÈEFäMFU BUSBLUJWOÓQSPHSBN SF[JEFODF 
UâEOZPE,čWčFUOďVCZUPWÈOÓBQSPHSBNVQSPWPMOâčBT

#BSDFMPOB

ÀLPMB4QSBDIDBGGF#BSDFMPOB

Barcelona

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 15.8.2023.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30;
13.00 - 14.30 hod., výuka může být i odpoledne.
Začátky: Kurzy začínají každé pondělí od 3.7. do
7.8.2023. Kurzy končí 18.8.2023.

101*4À,0-:

Studenti v Barceloně, ve třídě, na výletě a na pláži

1õ&)-&%,63;ù
64UBOEBSE3FTJEFODF

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

101*4,63;ù
Pro mládež, která chce studovat španělštinu v krásném španělském městě..
64UBOEBSE
3FTJEFODF

má 20 lekcí výuky obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.
Studenti jsou ubytováni v rezidenci.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
64UBOEBSE3FTJEFODF



3



EBMÝÓUâEFO



72 950



24 320

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování a stravování, uvedený program, závěrečný certifikát a
pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

noc navíc

3F[JEFODF, cca 15 min. chůze od školy, dvoulůžkový až třílůžkový pokoj, sdílená koupelna,
plná penze (obědy v balíčku), vlastní ručníky s sebou, WiFi zdarma, praní za příplatek 5 EUR

3 110

Sprachcaffe je jazyková škola, která pořádá
jazykové kurzy pro děti a mládež po celém světě,
celkem v 10 zemích. Školy Sprachcaffe jsou akreditované, což svědčí o kvalitě výuky, a s pořádáním kurzů pro děti a mládež mají bohaté zkušenosti.
4QSBDIDBGGF#BSDFMPOB vznikla roku 2003 a sídlí v samém centru města nedaleko od pláže. Škola
má 7 moderně vybavených tříd, které jsou klimatizované. Během hlavní sezóny se výuka může konat
v jiné budově mimo centrum města.
#BSDFMPOB je druhé největší město Španělska a zároveň hlavní město Katalánska. Město je proslaveno svou originální architekturou, má několik univerzit a patří mezi nejvýznamnější města Španělska.

7Å-&5:"",5*7*5:
Pro studenty škol Sprachcaffe Barcelona je připraven zajímavý program pro volný čas, který zahrnuje při dvoutýdenním kurzu 1 celodenní výlet a 2
půldenní exkurze, při třítýdenním kurzu 2 celodenní výlety a 3 půldenní exkurze. V Barceloně celodenní výlety směřují např. do Tarragony nebo do
Figueres, rodiště Salvadora Dalího. Půldenní výlety jsou například návštěvy slavné Gaudího katedrály Sagrada Familia nebo parku Parc Güell. Odpoledne a večer čekají na studenty různé sportovní akce, večírky nebo kvízy. V neděli, 1 - 2 odpoledne a 1 - 2 večery v týdnu je volno.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Barcelona - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[[MFUJÝUď Barcelona do ubytování a zpět stojí 2 330 Kč, pro přílety v neděli mezi 9.00 - 19.00
hod. a odvozy v sobotu mezi 09.00 - 21.00 hod. Odvoz v jiný den nebo čas stojí 4 660 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Studenti si zakoupí jízdenku na MHD za cca 30 EUR týdně.
2. Škola si může účtovat poplatek za speciální dietu dle typu diety.

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina.......................................................
2. Bulharština...................................................
3. Polština.........................................................
4.Francouzština...............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ..................................................

27%
21%
11%
9%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

ÀQBOďMTLP

4BOUJBHPEF$PNQPTUFMB LVS[ZÝQBOďMÝUJOZ OFKWÓDFTUVEFOUĜWFUīÓEď SPEJOZ
BBQBSUNÈOZ 8J'J[EBSNB UâEOZLVS[VPE,č UâEOZPE,č

4BOUJBHPEF$PNQPTUFMB

ÀLPMB"DBEFNJB*SJB'MBWJB
Santiago de
Compostela

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Výuka, budova školy, katedrála v Santiago de Compostela
Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

4UBOEBSE

20

45 minut

1 týden +

10, obvykle 5

2-9

*OUFOTJWF

25

45 minut

1 týden +

10, obvykle 5

2-9

*OUFOTJWF 

25+5

45, 60 minut

1 týden +

10, obvykle 5, 1

2-9

0OFUP0OF

20

60 minut

1 týden +

1 klient

2-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù

/FWZVčVKF TF 2.1. - 6.1., 6.4., 7.4., 1.5., 17.5.,
25.7., 15.8., 12.10., 1.11., 6.12. - 8.12., 22.12. 31.12.2023. Individuální lekce budou nahrazeny.
7âVLB QSPCÓIÈ 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30;
13.30 - 15.00 hod. nebo 16.00 - 20.00 hod.
;BčÈULZ 9.1.*, 23.1., 6.2.*, 20.2., 6.3.*, 20.3.,
10.4.*, 24.4., 8.5.*, 22.5., 5.6.*, 19.6., 3.7.*,
17.7., 31.7., 7.8.*, 21.8., 4.9.*, 18.9., 2.10.*,
15.10., 6.11.*, 20.11., 11.12.2023*. Začátečníci
začínají pouze v data označená hvězdičkou.

4UBOEBSE

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

*OUFOTJWF

má 25 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

101*4À,0-:

*OUFOTJWF 

má 25 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů
a 5 individuálních lekcí týdně. Individuální lekce trvají 60 minut.

0OFUP0OF

má 20 lekcí individuální výuky týdně. Individuální lekce trvají 60 minut.

"DBEFNJB *SJB 'MBWJB nabízí kurzy španělštiny
v Santiago de Compostela od roku 1994 a má řadu
akreditací (např. Instituto Cervantes). Škola sídlí v samém centru světoznámého poutního města Santiago de Compostela, nedaleko vlakového nádraží.
Academia Iria Flavia je malá přátelská škola, kterou řídí její majitel. Maximální kapacita školy je 90
studentů, má 6 tříd, které jsou audiovizuálně vybaveny, počítačovou místnost s 10 počítači a WiFi
zdarma.
4BOUJBHP EF $PNQPTUFMB je slavné poutní místo, ale současně je to velmi živé univerzitní město, třetina obyvatel je mladší 25 let. Město má
cca 93 000 obyvatel a je hlavním městem provincie Galicie. Galicie je úplně jiné Španělsko než
jaké znáte ze Středomoří, Galicie je pořád zelená
a na pobřeží je spousta krásných rybářských vesniček. Galicijská hudba a kultura má keltské kořeny.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

4UBOEBSE



12 570



24 350



3 990

*OUFOTJWF



17 280



33 780



5 580

*OUFOTJWF 



28 980



55 990



9 140

0OFUP0OF



47 130



92 360



15 390

Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0EOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze, cena za osobu, jen pro dvojice

4 890

700

dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze, cena za osobu, jen pro dvojice

5 790

830

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

5 790

830

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze

6 990

1 010

3PEJOB, cca 30 minut chůze od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

4UVEFOUTLÈSF[JEFODF, od 18 let, 15 minut chůze od školy, ručníky a povlečení poskytnuty, pračka v objektu
2lůžk. pokoj, polopenze, WiFi zdarma, sdíl. kuchyně a koupelna, cena za osobu, pro dvojice

5 260

750

jednolůžkový pokoj, polopenze, WiFi zdarma, sdílená kuchyně a koupelna

6 890

980

4EÓMFOâBQBSUNÈO, od 18 let, 30 minut chůze od školy, kuchyňka, pračka k dispozici, WiFi zdarma, povlečení
a ručníky poskytnuty, info o cenách na požádání
%WPVMĜäLPWÏQPLPKFKTPVWäEZQPV[FQSPEWPKJDFDFTUVKÓDÓTQPMFčOď
1PMPQFO[FKFTOÓEBOďBPCďE

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Santiago de Compostela - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování stojí 780 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 130 Kč.
2. Příplatek za speciální dietu při ubytování v hostitelských rodinách nebo v rezidenci je 1 300 Kč týdně.

---

7Å-&5:"",5*7*5:
Academia Iria Flavia organizuje pro své studenty každý týden 2 aktivity, v létě 4 aktivity (návštěvy muzeí, výstav, památek, koncertů, kin, divadel,
výlety na pláž, do parků, do severního Portugalska,
pěší turistiku, ochutnávku španělských jídel, vín atd.).
Některé aktivity jsou zdarma, jiné jsou placené. Studenti školy Academia Iria Flavia hradí náklady na
dopravu, vstupné a občerstvení. Santiago je skvělým východiskem pro výlety po Galicii. Můžete si
zajet do měst La Coruňa, Vigo, Orense aj.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština....................................................... 40%
2. Angličtina.................................................... 38%
3. Němčina ................................................... 15%
4. Čínština......................................................
5%
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

ÀQBOďMTLP

(SBOBEB OÈEIFSOÈčUWSě"MCBJDÓO TUVEFOUĜWFUīÓEď SPEJOOÈÝLPMBQSPOÈSPčOÏ
NPUJWPWBOÏTUVEFOUZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOZLVS[VPE,č

(SBOBEB

ÀLPMB$BTUJMB(SBOBEB

Granada

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti na párty a vchod do školní zahrady
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM"

20

50 minut

1 - 7 týdnů

6 nejvíce

1-9

(FOFSBM#

30

50 minut

1 - 7 týdnů

6 nejvíce

1-9

(FOFSBM 

20+5

50 minut

1 - 7 týdnů

6 nejvíce, 1

1-9

(FOFSBM 

20+10

50 minut

1 - 7 týdnů

6 nejvíce, 1

1-9

0OFUP0OF

20

50 minut

1 - 12 týdnů

1 klient

1-9

0OFUP0OF

30

50 minut

1 - 12 týdnů

1 klient

1-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
(FOFSBM"

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 6 studentů.

(FOFSBM#

má 30 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 6 studentů.

(FOFSBM   

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 6 studentů a k tomu
5 nebo 10 individuálních lekcí, které mají náplň podle přání a potřeb studenta.

0OFUP0OF  má 20 nebo 30 individuálních lekcí týdně s obsahem podle Vašeho přání.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM"

7 820



18 820



32 980

5 330

(FOFSBM#

10 350



25 590



48 940

8 160

(FOFSBM 

12 390



32 420



60 430

9 910

(FOFSBM 

16 760



45 400



86 120

14 190

0OFUP0OF

17 590



52 210



103 340

17 220

0OFUP0OF

25 960



77 060



154 130

25 690

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0EOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

7 410

1 040

4 170

750

6 580

1 090

3PEJOB, do 15 min. chůze od školy, jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
1PLPKWCZUď, od 18 let, do 15 min. chůze od školy, 1 a více ložnic, jednolůžkový pokoj, bez stravy, společná koupelna a kuchyně, WiFi zdarma, pračka k dispozici v bytě
4UVEJP, garsonka, od 18 let, cca 15 minut chůze od školy, jednolůžkový pokoj,
bez stravy, vlastní koupelna a kuchyňka, WiFi zdarma, pračka k dispozici

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku do Málagy nebo Granady a zpět za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Granadě do ubytování stojí 850 Kč, odvoz zpět stojí stejně.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Málaze do ubytování v Granadě stojí 4 270 Kč, odvoz zpět
stojí stejně.
Z letiště nebo autobusového nádraží v Málaze jezdí pravidelný autobus do Granady za cca 15 EUR.

1õ¶1-"5,:
1. Příplatek za speciální dietu v hostitelské rodině je 650 Kč týdně.

---

Nevyučuje se: 6.1., 28.2., 7.4., 8.6., 15.8.,12.10.,
8.12., 25.12.2023. - 1.1.2024
Výuka probíhá: General A: 9.30 - 10.20;
10.25 - 11.15; 11.50 - 12.40; 12.45 - 13.35 hod.;
General B: navíc 8.30 - 9.20 a 13.45 - 14.35 hod.
Individuální lekce probíhají odpoledne.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek, začíná se v úterý.
Naprostí začátečníci mohou začít pouze: 2.1.,
16.1., 30.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4.,
1.5., 15.5., 29.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7.,
7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 6.11.,
20.11., 4.12., 18.12.2023.

101*4À,0-:
$BTUJMB(SBOBEB vznikla roku 1988, má akreditaci
CEELE a Instituto Cervantes. Školu řídí její zakladatel
pan Antonio Perales. Škola má rodinnou atmosféru,
ve třídě je nejvíce 6 studentů.
Castila vyučuje kurzy španělštiny v budově v klasickém andaluském stylu v malebné bývalé arabské
čtvrti Albaicín. Castila má 7 moderně vybavených
tříd, knihovnu s 1 000 knihami a 6 000 nahrávkami
a videotéku s 300 filmy. Castila má WiFi zdarma,
kavárnu a krásnou zahradu o rozloze 600 m2.
Škola je otevřená od 8.30 do 22.00 hod., funguje
tak trochu jako kulturní centrum.
(SBOBEB je starobylé město s 300 000 obyvateli,
z toho je 60 000 španělských studentů. Granada
má díky studentům bohatý kulturní a společenský
život, ve městě probíhá skoro každý měsíc nějaký
festival. Granada je ale hlavně jedno z nejkrásnějších měst Španělska. Palác Alhambra s nejkrásnější
muslimskou architekturou v Evropě a úchvatnými
zahradami Generalife si určitě zamilujete.

7Å-&5:"",5*7*5:
Castila pořádá pro své studenty placené výlety,
např. do Sevilly, Cordoby, Guadixu, Baeza, Úbeda,
Cazoria apod. Škola nabízí mnoho příležitostí k trávení volného času, promítání filmů, hudební večery
a párty (Flamenco a Salsa), ochutnávky vína, návštěvy výstav, divadla či koncertů.
Vyražte s novými kamarády do tapas barů popovídat si a vychutnávat červené víno, zajeďte si
na pláže Nerja Frigiliana nebo lyžovat na Sierra
Nevadu. Vyražte na karneval Cadiz bay či na španělský fotbal!

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Angličtina................................................... 24%
2. Čínština .................................................... 12%
3. Němčina ................................................... 10%
4. Francouzština............................................
6%
èFÝUÓTUVEFOUJ...............................................  

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

ÀQBOďMTLP

$ÈEJ[ LVS[ZÝQBOďMÝUJOZ ÞäBTOÏNďTUP TUVEFOUĜWFUīÓEď OÈEIFSOÏQMÈäF 
MFWOÏVCZUPWÈOÓ UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

$ÈEJ[

ÀLPMB$FOUSPEF-FOHVBTF*OUFSDBNCJP$VMUVSBM $-*$

Cádiz

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Plaza San Juan de Dios a pláž
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

*OUFOTJWF

20

50 minut

1 týden +

10, obvykle 6

2-9

*OUFOTJWF

20+5

50 minut

1 týden +

10, obvykle 6

2-9

%&-&&YBN

20+10

50 minut

2, 4 týdny

10, obvykle 6

5-9

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny ve skupině nejvíce 10 studentů a 5 konverzačních lekcí týdně.

%&-&&YBN

má 20 lekcí obecné španělštiny ve skupině nejvíce 10 studentů a 10 lekcí
týdně přípravy na zkoušku DELE. Má pevně stanovená data.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4





EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF



15 810



30 580



4 680

*OUFOTJWF



19 780



38 240



5 830

%&-&&YBN



---



---

---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 25 min. chůze od školy, praní 1x týdně
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

5 440

1 010

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, plná penze

6 480

1 190

1SPOÈKFNQPLPKFWCZUď, od 18 let, jednolůžkový pokoj, bez stravy, společná
kuchyně a koupelna, povlečení a ručníky poskytnuty, cca 25 minut chůze od školy,
pračka je k dispozici v bytě

3 760

700

ÀLPMOÓ3FTJEFODF-B0DB, od 18 let, cca 25 min. chůze od školy, jednolůžkový pokoj, bez
stravy, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, kavárna a patio, WiFi zdarma, pračka v objektu

4 990

930

4F[ØOOÓQīÓQMBUFL[BVCZUPWÈOÓ  SF[JEFODF,čUâEOď SPEJOB,čBQSPOÈKFN
QPLPKFWCZUď,čUâEOď
/PDOBWÓD WZTPLÈTF[ØOB SPEJOB,č QSPOÈKFNQPLPKFWCZUď,č SF[JEFODF,č

Nevyučuje se: 20.2., 28.2., 7.4., 1.5., 15.8.,
12.10., 1.11., 6.12., 25.12. - 29.12.2023.
Výuka probíhá: 9.15 - 10.55; 11.20 - 13.00;
13.30 - 15.10 hod. Výuka může probíhat i v odpoledních hodinách.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý a pouze noví studenti budou
v pondělí psát test a budou mít orientaci.
Začátečníci pouze: 9.1., 6.2., 27.2., 13.3., 27.3.,
10.4., 24.4., 2.5., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 10.7.,
24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 6.11.,
27.11.2023
DELE Exam probíhá: 20.3. - 14.4. (zk. 14.4.)
17.4. - 12.5. (zk. 12.5.), 18.9. - 13.10. (zk. 13.10.),
23.10. - 17.11.2023 (zk. 18.11.2023). Ke zkoušce
DELE se musíte přihlásit nejpozději 6 týdnů před
začátkem kurzu. Poplatek za zkoušku je 150 - 210
EUR dle jaz. úrovně.

101*4À,0-:
Kurzy španělštiny v Cádizu nabízí $-*$$ÈEJ[ od
roku 2010. Škola má akreditaci CEELE a Instituto
Cervantes. Patří do sítě International House a je
členem prestižních asociací IALC a EAQUALS.
Škola sídlí v moderní budově v nejlepší části Cádizu v Bahia Blanca pouze několik set metrů od pláže
a historického centra města. Má 13 kvalitně vybavených tříd, knihovnu, multimediální učebnu, terasu, WiFi zdarma. Budova školy je klimatizovaná.
$ÈEJ[je hlavní město andaluské provincie Cádiz,
na samém jihozápadě Španělska. Cádiz má cca
135 000 obyvatel (celá metropolitní oblast Cádizu
má 630 000 obyvatel). Město leží na pobřeží Atlantického oceánu, takže má příjemné klima i během
teplých letních měsíců. Cádiz má nádherné dlouhé
a široké písčité pláže. Nejoblíbenější je Playa
de la Caleta, kde se točily kubánské scény bondovky Dnes neumírej.
Cádiz založili před 3 000 lety Féničané a je nejstarší souvisle osídlené město v západní Evropě.
Nejkrásnější památky jsou chrám Santa Cruz, hrad
Santa Catalina a brána Puertas de Tierra. Cádiz
není zaplavený turisty, je autentický.

%013"7"

7Å-&5:"",5*7*5:

Rádi Vám zajistíme letenku do Jerez de la Frontera nebo Madridu a zpět za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV od 08.00 - 22.00 hod. [MFUJÝUď+FSF[ stojí 1 680 Kč. Odvoz zpět stojí stejně. Odvoz od 22.00 - 08.00 hod. stojí 2 200 Kč. Z letiště Jerez jezdí přímý vlak do Cádizu, stojí
cca 15 EUR. 0EWP[[MFUJÝUď.ÈMBHBÝLPMOÓNBVUPCVTFN v neděli od 11.6. do 13.8.2023 pro přílety a odlety od 10.30 do 19.30 hod stojí 1 940 Kč za jednu cestu. Příplatek 500 Kč za odvoz od 22.00
do 08.00 hod. 0EWP[UBYÓLFN[MFUJÝUď.ÈMBHB do Cádizu stojí 6 480 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

CLIC Cádiz pořádá pro studenty španělštiny procházky po městě, návštěvy místních pamětihodností, lekce španělské historie a umění. Každou sobotu organizuje škola placené celodenní výlety
do andaluských měst v okolí (Sevilla, Jerez, Tánger,
El Puerto de Santa María apod.) nebo do Maroka.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.

Učební materiály za úroveň (4 týdny) stojí 700 Kč.
Příplatek za ubyt. od 4.6. - 30.9.2023: rezidence 900 Kč týdně, rodina 780 Kč a byt 510 Kč týdně.
Zkušební poplatek za zkoušku DELE je 150 - 210 EUR, podle jazykové úrovně.
Příplatek za speciální dietu v hostitelských rodinách je 260 Kč týdně.

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina....................................................
2. Angličtina...................................................
3. Italština.......................................................
4. Francouzština............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................

24%
20%
10%
6%
 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

ÀQBOďMTLP

,VS[ZÝQBOďMÝUJOZ .ÈMBHB DFOUSVN CVUJLPWÈÝLPMB čMFO&"26"-4B$&&-& 
QīÓQSBWBOB%&-& SF[JEFODF SPEJOZ UâEOZLVS[VPE,č

.ÈMBHB

ÀLPMB$FOUSPEF-FOHVBTF*OUFSDBNCJP$VMUVSBM $-*$

Málaga

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy a studenti ve škole na recepci
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

*OUFOTJWF

20

50 minut

1 týden +

10, obvykle 6

2-9

*OUFOTJWF

20+5

50 minut

1 týden +

10, obvykle 5

2-9

%&-&&YBN

20+10

50 minut

2, 4 týdny

10, obvykle 6

5-9

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny ve skupině nejvíce 10 studentů a 5 konverzačních
lekcí týdně.

%&-&&YBN

má 20 lekcí obecné španělštiny ve skupině nejvíce 10 studentů a 10 lekcí týdně přípravy na zkoušku DELE. Probíhá v pevně stanovených termínech.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4

6



EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF



15 810



30 580



4 680

*OUFOTJWF



19 780



38 240



5 830

%&-&&YBN



---



---

---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

6 220

1 140

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze

7 380

1 140

1SPOÈKFNQPLPKFWCZUď, od 18 let, jednolůžkový pokoj, bez stravy, společná
kuchyně a koupelna, povlečení a ručníky poskytnuty, cca 12 minut chůze od školy,
pračka je k dispozici v bytě

4 660

780

3F[JEFODF$-*$, od 18 let, cca 10 min. chůze od školy, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, kavárna a patio, WiFi zdarma, pračka v objektu

6 350

960

3PEJOB, do 25 min. chůze od školy, praní 1x týdně

4F[ØOOÓQīÓQM[BVCZUPWÈOÓ  SF[JEFODF SPEJOBBQSPOÈKFNQPLPKFWCZUď,čUâEOď
/PDOBWÓD WZTPLÈTF[ØOB SPEJOB,č QSPOÈKFNQPLPKFWCZUď,č SF[JEFODF,č

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Malaga - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[[MFUJÝUďPSHBOJ[PWBOâÝLPMPV v časech 8.00 - 22.00 hod. stojí 1 450 Kč, odvoz zpět stojí
stejně. Od 22.00 do 08.00 hod. odvoz stojí 2 330 Kč. Autobus z letiště v Málaze do centra města stojí cca 3 EUR, individuální taxi z letiště do ubytování Vás vyjde na cca 30 EUR.

1õ¶1-"5,:
1. Učební materiály za úroveň (4 týdny) stojí 700 Kč, poplatek za zkoušku DELE je cca 150 - 210 EUR.
2. Příplatek za speciální dietu v rodině je 260 Kč týdně.
3. Příplatek za ubytování od 4.6. - 30.9.2023: rezidence, rodina a byt 770 Kč týdně

---

Nevyučuje se: 28.2., 6.4. - 7.4. (probíhá kulturní workshop), 1.5., 15.8., 8.9., 12.10., 1.11., 6.12.,
8.12., 25.12. - 29.12.2023.
Výuka probíhá: Intensive 20: 9.15 - 10.55; 11.20
- 13.00 hod. Intensive 25: 9.15 - 10.55; 11.20 13.00; 13.30 - 14.20 nebo 14.20 - 15.10 hod.
DELE Exam: 9.15 - 10.55; 11.20 - 13.00; 13.30 15.10 hod. V létě může výuka probíhat i v odpoledních hodinách (13.30 - 17.10 hod.).
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý. Noví studenti budou v pondělí
psát test a budou mít orientaci.
Kurzy DELE Exam probíhají: 17.4. - 12.5. (zk.
13.5.), 12.6. - 7.7. (zk. 7.7.), 23.10. - 17.11.2023 (zk.
18.11.2023). Ke zkoušce DELE se musíte přihlásit
nejpozději 6 týdnů před začátkem kurzu.

101*4À,0-:
Kurzy španělštiny v Malaze nabízí škola $-*$
.ÈMBHB od roku 2017. CLIC je špičková škola, má akreditaci CEELE a Instituto Cervantes. Je
členem prestižních asociací International House,
IALC a EAQUALS, které sdružují nejkvalitnější jazykové školy.
CLIC sídlí v centru Málagy, 300 metrů od Plaza de
la Constitución, v prvním poschodí krásné historické
budovy. Škola má 8 tříd a 14 balkonů. Můžete
zdarma využívat knihovnu, klubovnu se satelitní TV,
multimediální učebnu, WiFi je zdarma.
.ÈMBHB leží na jihovýchodním pobřeží Španělska
a má 550 000 obyvatel. Letiště Málaga je branou,
kterou do Andalusie proudí každý rok miliony turistů. Málaga je rodištěm Pabla Picassa a Antonia
Banderase. Může se pochlubit krásnými plážemi,
katedrálou a arabským hradem Alcazaba. Snadno
se dostanete do měst jako je Granada, Sevilla,
Ronda, Córdoba.

7Å-&5:"",5*7*5:
CLIC Málaga pořádá pro studenty španělštiny např.
večírky, promítání filmů, návštěvy místních pamětihodností, lekce flamenca či španělské kuchyně nebo
lekce španělské historie a umění.
Každou sobotu organizuje škola placené celodenní
výlety do andaluských měst v okolí (Granada, Córdoba, Cádiz, Ronda apod.).

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina......................................................
2. Angličtina....................................................
3. Holandština................................................
4. Italština........................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................

25%
18%
17%
10%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

"SHFOUJOB

"SHFOUJOB  #VFOPT "JSFT  CVUJLPWÈ ÝLPMB W DFOUSV   TUVEFOUĜ WF UīÓEď 
JOEJWJEVÈMOÓMFLDF SPEJOZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

#VFOPT"JSFT

ÀLPMB&YQBOJTI#VFOPT"JSFT
Buenos Aires

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, studenti na výletě, lekce tanga a recepce školy,
Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

*OUFOTJWF

20

50 minut

1 týden +

12 nejvíce

1-9

*OUFOTJWF

30

50 minut

1 týden +

12 nejvíce

1-9

$PNCJOBUJPO

20+5, +10

50 minut

1 týden +

12 nejvíce, 1

1-9

20+1+1

50 minut

1 týden +

12 nejvíce, 1

1-9

1õ&)-&%,63;ù

4QBOJTIBOE5BOHP

101*4,63;ù
Pro studenty, kteří mají zájem o intenzivní studium španělštiny v krásné latinskoamerické zemi.
*OUFOTJWF

má 20 lekcí španělštiny týdně ve skupině 12, obvykle 6 studentů.

*OUFOTJWF

má 30 lekcí španělštiny týdně ve skupině 12, obvykle 6 studentů.

$PNCJOBUJPO

kombinuje kurz Intensive 20 s 5 nebo 10 individuálními lekcemi týdně.

4QBOJTIBOE
5BOHP

kombinuje kurz Intensive 20 s 1 skupinovou lekci a 1 individuální lekci tanga
týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ



3







EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF



15 660



30 970



4 650

*OUFOTJWF



21 260



41 990



6 290

$PNCJOBUJPO 



28 720



56 840



8 960

$PNCJOBUJPO 



39 160



77 510



12 400

4QBOJTIBOE5BOHP



20 140



39 860



6 640

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V DFOBUâEOď
Rodiny jsou vzdáleny cca 40 min. MHD od školy, praní 1x týdně a WiFi zdarma.

OPDOBWÓD

3PEJOB, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

7 640

1 270

3PEJOB1SFNJVN, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze

9 970

1 660

"QBSUNÈO4UVEJP$BMMBP od 18 let, cca 20 min. chůze od školy, jednolůžkový pokoj, bez stravy vlastní koupelna, plně vybavená kuchyně, vířivka, WiFi zdarma

9 970

1 940

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Buenos Aires - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUď#VFOPT"JSFT do ubytování stojí 1 810 Kč, odvoz zpět stojí
stejně, oba odvozy stojí 3 240 Kč. Pro studenty mladší 18 let jsou odvozy povinné.

1õ¶1-"5,:
1. Příplatek za speciální dietu v hostitelské rodině je 780 Kč týdně.
2. Pro pobyt v Argentině do 90 dnů nepotřebují občané ČR a SR vízum.

---

/FWZVčVKFTF 20.2., 21.2., 24.3., 7.4., 1.5., 25.5.,
20.6., 21.8., 16.10., 20.11., 8.12., 25.12.2023.
7âVLBQSPCÓIÈ
Intensive 20, Spanish and Tango: 9.30 - 11.00;
11.20 - 12.20; 12.30 - 13.20 hod.
Intensive 30 a Combination 20+10: 9.30 - 11.00;
11.20 - 12.20; 12.30 - 13.20; 14.30 - 15.20;
15.30 - 16.20 hod.
Individuální lekce probíhají odpoledne.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:

&YQBOJTI#VFOPT"JSFTsídlí v historické renovované budově, v centru města, blízko nejoblíbenějšího
náměsti Plaza de Mayo. Škola má 14 tříd, společenskou místnost, počítačovou učebnu, kavárnu, WiFi
zdarma. Ve škole si můžete koupit drobné občerstvení. V okolí je mnoho restaurací, kaváren a butiků.
#VFOPT "JSFT má téměř 15 milionů obyvatel.
Městu se přezdívá Paříž Latinské Ameriky. Běžte se bavit do čtvrti Las Caňitas, cool je čtvrť Palermo Viejo a Palermo Soho, kde je hodně butiků
a kvalitních restaurací. Určitě navštivte Museo Nacional de Arte Decorativo a katedrálu Basilica de
Nuestra Seňora. Tango na ulici uvidíte o víkendu ve
čtvrti San Telmo. Nejlepší tango show je v Centro
Cultural Borges. Navštivte zemi Jorge Luise Borgese,
Evy Perón, Diega Maradony a Che Guevary!

7Å-&5:"",5*7*5:
&YQBOJTI#VFOPT"JSFTnabízí studentům bohatý
program pro volný čas např. výuku tanga, studentské večeře, navštěvy muzeí, procházky po památkách Buenos Aires, výlet do La Boca, fotbalové zápasy, výuku místních slangových výrazů apod. Některé odpolední nebo večerní aktvitiy jsou zdarma.
Mimo těchto aktivit škola také pořádá výlety např. k
vodopádům Iguazú, do historického města Colonia
v Uruguay, na solná pole Salinas Grandes, horského střediska Bariloche, pohoří Córdoba nebo můžete pozorovat velryby v Puerto Madryn či ochutnat víno v Uco Valley. Cena výletů se pohybuje od
40 do 300 USD.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Portugalština.................................................. 18%
2. Němčina........................................................ 17%
3. Angličtina....................................................... 10%
4. Holandština.................................................... 6%
5. Francouzština................................................. 4%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................... 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

ÀQBOďMTLP

,VS[ZÝQBOďMÝUJOZ 4FWJMMB VOJLÈUOÓÝLPMB čMFO&"26"-4B$&&-& QīÓQSBWBOB
%&-& SF[JEFODF SPEJOZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

4FWJMMB

ÀLPMB$FOUSPEF-FOHVBTF*OUFSDBNCJP$VMUVSBM $-*$

Sevilla

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Katedrála v Seville a studenti na školním dvoře
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

*OUFOTJWF

20

50 minut

1 týden +

10, obvykle 6

2-9

*OUFOTJWF

20+5

50 minut

1 týden +

10, obvykle 5

2-9

%&-&&YBN

20+10

50 minut

2, 4 týdny

10, obvykle 6

5-9

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny ve skupině nejvíce 10 studentů a 5 konverzačních
lekcí týdně.

%&-&&YBN

má 20 lekcí obecné španělštiny ve skupině nejvíce 10 studentů a 10 lekcí týdně přípravy na zkoušku DELE. Probíhá v pevně stanovených termínech.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4





EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF



15 810



30 580



4 680

*OUFOTJWF



19 780



38 240



5 830

%&-&&YBN



---



---

---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

5 330

990

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze

6 470

990

1SPOÈKFNQPLPKFWCZUď, od 18 let, cca 20 minut chůze od školy, jednolůžkový
pokoj, bez stravy, společná kuchyně a koupelna, povlečení a ručníky k dispozici, WiFi
zdarma, pračka je k dispozici v bytě

3 730

690

3PEJOB, cca 20 min. chůze od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně

3F[JEFODF$-*$, od 18 let, cca 20 minut chůze od školy, sdílená kuchyně, povlečení k dispozici, ručníky s sebou, WiFi zdarma, pračka je k dispozici v rezidenci, vratný depozit 150 EUR
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, bez stravy

5 330

990

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, bez stravy

6 520

1 190

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Sevilla (Madrid) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Seville v časech 8.00 - 22.00 hod. stojí 1 450 Kč, odvoz zpět
stojí stejně. Od 22.00 do 08.00 hod. odvoz stojí 1 970 Kč. Z letiště Madrid jede přímý vlak na nádraží
Atocha, odtud rychlovlakem AVE do Sevilly, cesta trvá 2 a půl hodiny a zpáteční lístek stojí cca 125 EUR.

1õ¶1-"5,:
1. Učební materiály za úroveň (4 týdny) stojí 700 Kč.
2. Poplatek za zkoušku DELE je cca 150 - 210 EUR.
3. Příplatek za speciální dietu v rodině je 280 Kč týdně.

---

Nevyučuje se: 2.1., 6.1., 28.2., 6.4. - 7.4. (probíhá
kulturní workshop), 26.4., 1.5., 8.6., 15.8., 12.10.,
1.11., 6.12., 8.12., 25.12. - 29.12.2023.
Výuka probíhá: Intensive 20: 9.15 - 10.55; 11.20
- 13.00 hod. Intensive 25: 9.15 - 10.55; 11.20 13.00; 13.30 - 14.20 nebo 14.20 - 15.10 hod.
DELE Exam: 9.15 - 10.55; 11.20 - 13.00; 13.30 15.10 hod. V létě může výuka probíhat i v odpoledních hodinách (13.30 - 17.10 hod.).
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý. Noví studenti budou v pondělí
psát test a budou mít orientaci.
Kurzy DELE Exam probíhají: 17.4. - 12.5. (zk.
13.5.), 12.6. - 7.7. (zk. 7.7.), 23.10. - 17.11.2023 (zk.
18.11.2023). Ke zkoušce DELE se musíte přihlásit
nejpozději 6 týdnů před začátkem kurzu.

101*4À,0-:
Kurzy španělštiny v Seville nabízí škola $-*$ od
roku 1983. CLIC je špičková škola, má akreditaci
CEELE a Instituto Cervantes. Je členem prestižních
asociací International House, IALC a EAQUALS,
které sdružují nejkvalitnější jazykové školy.
CLIC sídlí v centru města, v krásné typické andaluské budově, má 25 tříd rozmístěných kolem klasického patia. Můžete zdarma využívat knihovnu,
společenskou místnost se satelitní TV, multimediální
učebnu, WiFi je zdarma. Škola má bufet, knihovnu
a prostorné, slunné terasy (600 m2). CLIC Sevilla
patří mezi nejlépe vybavené školy ve Španělsku!
4FWJMMB je hlavní město Andalusie, má 700 000
obyvatel a patří mezi nejkrásnější španělská města.
Sevilla je velmi živé město a je domovem tanců
flamenco a sevillanas. Hlavní památkou je katedrála Giralda, jedna z největších gotických katedrál ve
Španělsku. Nejlepší doba k návštěvě Sevilly je Semana Santa, týden před Velikonocemi, který obyvatelé
Sevilly slaví celý týden 24 hodin denně.

7Å-&5:"",5*7*5:
CLIC Sevilla pořádá pro studenty španělštiny např.
večírky, promítání filmů, návštěvy místních pamětihodností, lekce flamenca či španělské kuchyně nebo
lekce španělské historie a umění.
Každou sobotu organizuje škola placené celodenní
výlety do andaluských měst v okolí (Granada, Córdoba, Cádiz, Ronda apod.).

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina..................................................... 25%
2. Angličtina................................................... 25%
3. Italština
............................................ 10%
4. Nizozemština............................................
5%
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

ÀQBOďMTLP

#FOBMNÈEFOB NBMÏMFUPWJTLPCMÓ[LP.ÈMBHZ ÝQJčLPWÈÝLPMB JOEJWJEVÈMOÓMFLDF 
SPEJOZ BQBSUNÈOZ SF[JEFODF UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

#FOBMNÈEFOB

ÀLPMB$PMFHJP.BSBWJMMBT

Benalmádena

Budova školy Colegio Maravillas, pláž v Benalmádeně, studenti školy při výuce
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

55 minut

2 týdny +

10 nejvíce

1-9

$PNCJOBUJPO

20+5

55 minut, 60

2 týdny +

10 nejvíce, 1

1-9

&YFDVUJWF

20+10

55 minut, 60

2 týdny +

10 nejvíce, 1

1-9

20

60 minut

2 týdny +

1 klient

1-9

*OUFOTJWF

0OFUP0OF

101*4,63;ù
Pro dospělé studenty, kteří chtějí intenzivní kurzy španělštiny v kvalitní škole v menším letovisku.
Mimo léto je průměrný věk 34 let.ÀLPMBUÏäQPīÈEÈMFUOÓLVS[ZQSPEďUJPEEPMFU.
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

$PNCJOBUJPO

má 20 lekcí ve skupině 10 studentů a 5 individuálních lekcí týdně.

&YFDVUJWF

má 20 lekcí ve skupině 10 studentů a 10 individuálních lekcí týdně.

0OFUP0OF

má 20 individuálních lekcí týdně. Náplň lekcí se řídí dle přání klienta.

101*4À,0-:

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ







5



EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF



14 160



20 890



3 850

$PNCJOBUJPO



24 120



37 720



7 080

&YFDVUJWF



34 290



53 810



10 250

0OFUP0OF



44 990



74 590



14 920

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvítací balíček, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
3PEJOB, 20 minut chůze, sdíl. koupelna, WiFi zdarma, ložní prádlo a ručníky poskytnuty, praní 1x týdně zdarma
typ pokoje/sezóna

*UâEFO

OPDOBWÓD

**UâEFO

OPDOBWÓD

jednolůžkový pokoj, snídaně

5 680

810

6 030

860

jednolůž. pokoj, polopenze

6 360

910

6 710

960

4F[ØOB*BTF[ØOB**
"QBSUNÈOZ, 20 minut chůze od školy, 1 a více ložnic, obývací pokoj, sdílená koupelna, vybavená kuchyňka,
WiFi zdarma, úklid jednou týdně, pračka k dispozici
typ pokoje/sezóna

*UâEFO

OPDOBWÓD

**UâEFO

OPDOBWÓD

***UâEFO

OPDOBWÓD

8 540

1 220

11 560

1 650

14 070

2 010

jednolůž. pokoj, bez stravy

4F[ØOB*BTF[ØOB**BTF[POB***
ÀLPMOÓSF[JEFODF $POPST, 5 minut chůze od školy, 4 a více ložnic, obývací pokoj, sdílená koupelna, vybavená
kuchyňka, WiFi zdarma, úklid jednou týdně, pračka k dispozici
typ pokoje/sezóna
jednolůžkový pokoj, bez stravy

*UâEFO

OPDOBWÓD

**UâEFO

OPDOBWÓD

3 770

540

5 280

750

4F[ØOB*BTF[ØOB**

%013"7"

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1. - 6.1., 28.2., 7.4., 1.5., 15.8.,
12.10., 1.11., 6.12., 8.12., 25.12. - 31.12.2023.
Výuka probíhá: 9.00 - 9.55; 10.05 - 11.00; 11.30
- 12.25; 12.35 - 13.30 hod.
Individuální lekce (1 denně u kurzu Combination a 2
denně u kurzu Executive) v odpoledních hodinách.
Individuální výuka probíhá od 9.00 do 14.00 hod.
nebo od 15.00 do 20.00 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Naprostí začátečníci pouze: 9.1., 6.2., 6.3., 3.4.,
2.5., 5.6., 3.7., 17.7., 7.8., 21.8., 4.9., 2.10., 6.11.,
27.11., 11.12.2023.
$PMFHJP .BSBWJMMBT nabízí kurzy španělštiny ve
Španělsku již od roku 1976. Zkušení, kvalifikovaní učitelé, akreditace CEELE a Instituto Cervantes
a členství v asociacích ELITE a FEDELE svědčí o
nevšedních kvalitách školy Colegio Maravillas.
Škola sídlí v klimatizované budově, jen 15 minut
chůze od pláže. Colegio Maravillas má 20 tříd,
knihovnu, multimediální učebnu s internetem zdarma, klubovnu, kinosál a velkou terasu s barem.
ÀLPMBOBCÓ[ÓMFUOÓLVS[ZQSPNMÈEFäPEEP
MFU NĜäFUFW[ÓUEďUJTTFCPV
#FOBMNÈEFOBje nevelké, avšak známé letovisko
(53 000 obyvatel)18 km jižně od Málagy. Nabízí
vyžití pro všechny; najdete zde zábavní park, vodní park, obchody, restaurace, kluby, diskotéky, golfová hřiště apod. Z letiště Málaga jezdí přímý vlak
do Benalmádeny, cesta trvá 10 minut a stojí 5 EUR.

7Å-&5:"",5*7*5:
Colegio Maravillas pořádá promítání filmů, přednášky o španělské kultuře a historii. Můžete
navštívit místní muzea, restaurace, tapas bary nebo se
zúčastnit lekcí flamenca (sevillanas) či sangria party.
Můžete též hrát golf, tenis, volejbal, badminton,
vyzkoušet jízdu na koni nebo plachtění. O víkendu
škola pořádá výlety do Sevilly, Rondy, Granady,
Cordoby a dalších destinací. Některé aktivity jsou
zdarma, výlety se platí zvlášť ve škole.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Málaga - Praha za nejnižší dostupnou cenu.0EWP[PSHBOJ[PWBOâ 1. Angličtina....................................................
ÝLPMPVz letiště Málaga do ubytování stojí 1 170 Kč. Přímý vlak z letiště Málaga do Benalmádeny stojí 5 EUR. 2. Francouzština.............................................
1õ¶1-"5,:
3. Holandština................................................
1. V apartmánu a v rezidenci je poplatek za doručení klíče 15 EUR pro příjezdy mimo pracovní dobu školy. 4. Němčina.....................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................
Pokud si objednáte odvoz z letiště, dostanete klíče od zaměstnance, který Vás odveze.

---

13%
12%
12%
10%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

ÀQBOďMTLP

.BESJE 7BMFODJF IMBWOÓNďTUPBQīÓNPīTLÏWFMLPNďTUP QSPTUVEFOUZPEMFU 
 TUVEFOUĜWFUīÓEď UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

.BESJE 7BMFODJF

ÀLPMB&OGPSFY
Madrid

Valencie

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti ve Valencii a Madridu
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

*OUFOTJWF

20

55 minut

1 týden +

8(12)* nejvíce, obvykle 4

2-9

*OUFOTJWF

20+5

55 minut

1 týden +

8,12*, obvykle 4, odpol. 12

2-9

1õ&)-&%,63;ù

Jaz. úroveň

0EčFSWOBEPTSQOBOFKWÓDFTUVEFOUĜ

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 8*studentů.

*OUFOTJWF

kombinuje kurz Intensive s 5 lekcemi španělské kultury týdně (max. 12 studentů).

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4





*OUFOTJWF



16 490



30 980



EBMÝÓUâEFO
4 910

*OUFOTJWF



18 770



35 650



5 690

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓ/PDOBWÓDTUPKÓWäEZ,č
DFOBUâEOď

DFOBUâEOď

3PEJOB7BMFODJF, cca 30 minut jízdy MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi a praní 1x týdně zdarma
dvoulůžkový pokoj, polopenze

6 590

jednolůžkový pokoj, polopenze

7 510

3PEJOB .BESJE, cca 30 minut jízdy MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
dvoulůžkový pokoj, polopenze

7 380

jednolůžkový pokoj, polopenze

8 420

4EÓMFOâBQBSUNÈO7BMFODJF, od 18 let, cca 15 minut chůze od školy, sdílená koupelna, sdílená kuchyňka,
vratný depozit 150 EUR, pračka je k dispozici v apartmánu, WiFi zdarma
dvoulůžkový pokoj, bez stravy

3 860

jednolůžkový pokoj, bez stravy

6 450

4EÓMFOâBQBSUNÈO .BESJE, od 18 let, cca 15 minut chůze od školy, sdílená koupelna, sdílená kuchyňka,
depozit 150 EUR, WiFi zdarma, pračka je k dispozici v apartmánu
dvoulůžkový pokoj, bez stravy

4 890

jednolůžkový pokoj, bez stravy

7 490

3F[JEFODF 7BMFODJF, od 18 let (16 - 17 let pouze se svolením rodičů), cca 15 minut chůze od školy, sdílená
koupelna, vratný depozit 150 EUR, WiFi zdarma, pračka je k dispozici v rezidenci
dvoulůžkový pokoj, polopenze

8 160

jednolůžkový pokoj, polopenze

10 490

3F[JEFODF.BESJE, od 18 let (16 - 17 let pouze se svolením rodičů), cca 15 minut chůze od školy, sdílená koupelna, sdílená kuchyňka, depozit 150 EUR, WiFi zdarma, pračka je k dispozici v rezidenci
dvoulůžkový pokoj, polopenze

8 680

jednolůžkový pokoj, polopenze

10 890

7MLPVQFMOBVWÝFDIUZQĜTUPKÓ,čUâEOď4QFDEJFUBWSPEJOď .BESJEB7BMFODJF,čUâE
Oď/PDOBWÓDSPEJOBBBQBSUNÈO,č SF[JEFODF,č-TWMLPVQFMOPVQPV[FQSPEWPKJDF
4F[ØOOÓQīÓQMBUFLBQBSUNÈOZ7BMFODJF,čUâEOď

%013"7"
Rádi Vám zajistíme zpáteční letenku do Madridu nebo Valencie za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z místních letišť do ubytování stojí 2 460 Kč, oba odvozy stojí 4 920 Kč.
Místní taxi nebo v kombinaci s MHD Vás vyjde levněji.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 860 Kč. Speciální dieta v rodinách stojí 520 Kč týdně.
2. Sada učebních materiálů stojí 1 040 Kč na jednu jazykovou úroveň - cca 4 týdny studia.

---

/FWZVčVKFTF 2.1., 6.1., 19.1. (Val.), 19.3., 6.4.
(Mad.), 7.4., 10.4. a 25.4. (Val.), 1.5., 2.5. a 16.5.
(Mad.), 24.6. (Val.), 15.8., 9.10. (Val.), 12.10.,
1.11., 9.11. (Mad.), 6.12., 8.12., 25.12.2023.
Svátky připadající na víkend se obvykle slaví v
následujícím týdnu. Kromě státních a místních svátků
může mít každé město další dny volna. Zameškaná
výuka z důvodu jednoho státního svátku v týdnu se
nenahrazuje. Pokud jsou v týdnu 2 svátky, nahrazuje
se výuka za jeden den nebo se snižuje cena.
7âVLBQSPCÓIÈ
Intensive 20: 9.00 - 10.50; 11.10 - 13.00 hod.
Intensive 25: 9.00 - 10.50; 11.10 - 13.00; 14.00 14.50 hod Rozvrhy se můžou lišit v závislosti na obsazenosti školy, v létě může být výuka odpoledne.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:
&OGPSFY je prestižní řetězec škol španělštiny ve Španělsku a Latinské Americe. Působí od roku 1989, je
členem asociací FEDELE, ALTO aj. a má akreditaci
CEELE a Instituto Cervantes.
&OGPSFY.BESJEmá 40 tříd s audiovizuálním vybavením, studovnu s 20 počítači, vybavenou knihovnu a videopůjčovnu, WiFi zdarma, sídlí ve skvěle
vybavené budově v centru Madridu, v univerzitní
čtvrti. Na Gran Vía a Plaze Espaňa se dostanete
pěšky za 5 minut.
.BESJEmá 4 miliony obyvatel, úžasné galerie (Prado, Thyssen Bornemisza, Reina Sofía), nádherné
paláce a nejlepší noční život v Evropě. V okolí Madridu jsou krásná starobylá města, například Toledo.
&OGPSFY 7BMFODJF sídlí v pečlivě renovovaném
paláci z 15. století ve starém městě, v Barrio del Carmen. Škola má 17 klimatizovaných tříd, klubovnu,
knihovnu a studovnu s počítači, WiFi je samozřejmě
zdarma. Škola má velkou zahradu a blízko je stanice metra a autobusové zastávky.
7BMFODJF je třetí největší španělské město, má 800
tisíc obyvatel. Valencia je moderní, živé město, má
úžasnou tržnici, krásnou katedrálu a je domovem
paelly. Turisté obdivují futuristické Centrum pro umění a vědu od architekta Santaiga Calatravy v parku
Río a sluní se na krásných valencijských plážích.

7Å-&5:"",5*7*5:
Enforex pořádá pro studenty španělštiny odpolední
a večerní akce, návštěvy památek a kulturních událostí. Organizuje placené sobotní celodenní výlety.
S Enforexem se určitě nebudete nudit!

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Angličtina...................................................
2. Němčina....................................................
3. Portugalština..............................................
4. Francouzština............................................
5. Italština.......................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................

19%
10%
8%
7%
5%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

ÀQBOďMTLP

(SBOBEB  4BMBNBODB  4FWJMMB  WâCPSOÏ ÝLPMZ QSP NMBEÏ EPTQďMÏ    
TUVEFOUĜWFUīÓEď UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

(SBOBEB 4BMBNBODB 4FWJMMB

ÀLPMB&OGPSFY
Salamanca

Sevilla
Granada

Studenti v Seville a v Granadě
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

*OUFOTJWF

20

55 minut

1 týden +

8(12)*, obvykle 4

2-9

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

*OUFOTJWF

20+5

55 minut

1 týden +

8(12)*, obvykle 4, odpol. 12

2-9

20+5+5

55 minut

1 týden +

8(12)*, obvykle 4, odpol. 12,4

2-9

/FWZVčVKF TF 2.1., 6.1., 28.2. (Gr., Sev.), 6.4.
(Sal., Sev.), 7.4., 24.4. (Sal.), 1.5., 26.5. (Gra.), 8.6.
(Sev.,Gra.), 12.6. (Sal.), 15.8., 8.9. (Sal.), 12.10.,
1.11., 6.12., 8.12., 25.12.2023.
Svátky připadající na víkend se obvykle slaví v
následujícím týdnu. Kromě státních svátků a výše
uvedených lokálních svátků, může mít každé město
další dny volna. Zameškaná výuka z důvodu státního svátku se nenahrazuje. V případě 2 státních
svátků během jednoho týdne se buď nahrazuje
výuka jednoho z nich nebo se snižuje cena.
7âVLB QSPCÓIÈ 9.00 - 10.50; 11.10 - 13.00;
14.00 - 15.50 hod. Rozvrhy se mohou mírně lišit v
závislosti na místě výuky a obsazenosti školy.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

1õ&)-&%,63;ù

4VQFS*OUFOTJWF

Jaz. úroveň

0EčFSWOBEPTSQOBOFKWÓDFTUVEFOUĜ

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 8(12)* studentů.

*OUFOTJWF

kombinuje kurz Intensive 20 s 5 lekcemi španělské kultury týdně (max. 12 studentů).

4VQFS*OUFOTJWF

kombinuje kurz Intensive 20 s 5 lekcemi španělské kultury týdně a 5 lekcemi semi-individuálními lekcemi ve třídě s nejvíce 4 studenty).

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











*OUFOTJWF



16 490



30 980



EBMÝÓUâEFO
4 910

*OUFOTJWF



18 770



35 650



5 690

4VQFS*OUFOTJWF



26 960



51 960



8 330

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
DFOBUâEOď

DFOBUâEOď

3PEJOB(SBOBEB 4BMBNBODB, cca 30 minut MHD od školy, sdíl. koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
dvoulůžkový pokoj, polopenze

5 570

jednolůžkový pokoj, polopenze

6 350

3PEJOB4FWJMMB, cca 30 minut jízdy MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
dvoulůžkový pokoj, polopenze

6 590

jednolůžkový pokoj, polopenze

7 510

4EÓMFOÏ"QBSUNÈOZ(SBOBEB 4BMBNBODB 4FWJMMB, od 18 let, 15 minut od školy, sdílená koupelna, sdílená
kuchyňka, depozit 150 EUR, WiFi zdarma, pračka je k dispozici v apartmánu
dvoulůžkový pokoj, bez stravy

3 860

jednolůžkový pokoj, bez stravy

6 450

3F[JEFODF(SBOBEB 4BMBNBODB, od 18 let (16 - 17 let pouze se svolením rodičů), 15 minut chůze od školy,
sdílená koupelna vždy pro 2 studenty, sdílená kuchyňka, depozit 150 EUR, WiFi zdarma, pračka k dispozici
dvoulůžkový pokoj, polopenze

6 730

jednolůžkový pokoj, polopenze

8 160

3F[JEFODF4FWJMMB, od 18 let (16 - 17 let pouze se svolením rodičů), 15 minut chůze od školy, sdílená koupelna
vždy pro 2 studenty, sdílená kuchyňka, depozit 150 EUR, WiFi zdarma, pračka k dispozici
dvoulůžkový pokoj, polopenze

8 160

jednolůžkový pokoj, polopenze

10 490

1īÓQMBUFL[BWMBTUOÓLPVQFMOVVWÝFDIESVIĜVCZUPWÈOÓKF,čUâEOď WSF[JEFODJ(SBOBEBKFWMBTUOÓLPVQFMOBV-QPLPKFWDFOď %WPVMĜäLPWÏQPLPKFTWMBTUOÓLPVQFMOPVQPV[FQSPEWPKJDF4QFDJÈMOÓ
EJFUBTUPKÓ,čUâEOď/PDOBWÓDSPEJOBBBQBSUNÈO,č SF[JEFODF,č
4F[POOÓQīÓQMBUFL,čUâEOďVBQBSUNÈOĜW4FWJMMFWPCEPCÓ

%013"7"
Zajistíme zpáteční letenku Praha - Madridu (Salamanca), Granada/Sevilla za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUď4FWJMMBOFCP(SBOBEBdo ubytování stojí 2 460 Kč, oba
odvozy stojí 4 920 Kč. Z letiště Málaga jezdí pravidelný autobus do Granady za cca 14 EUR.
%PQSBWBEP4BMBNBOLZ Odvoz organizovaný školou z letiště Madrid na autobusové nádraží Madrid,
autobusová jízdenka Madrid - Salamanca, odvoz z autobus. nádraží Salamanca do ubytování 4 530 Kč.
Odvoz zpět stojí stejně. Z letiště v Madridu jezdí pravidelný autobus do Salamanky za cca 25 EUR.

1õ¶1-"5,:

1. Registrační poplatek účtovaný školou je 860 Kč. Speciální dieta stojí 520 Kč týdně.
2. Sada učebních materiálů stojí 1 040 Kč na jednu jazykovou úroveň - cca 4 týdny studia.
3. Noc navíc ve všech školách: rodina a apartmán 1 300 Kč, rezidence 1 550 Kč.

---

101*4À,0-:
&OGPSFY je renomovaná škola s 10 pobočkami ve
Španělsku a cca 20 pobočkami v Latinské Americe. Enforex začal nabízet kurzy španělštiny ve Španělsku v roce 1989, je členem asociací FEDELE,
ALTO aj., má akreditaci CEELE a Instituto Cervantes.
&OGPSFY(SBOBEB sídlí v centru města, má 10 tříd,
klubovnu, počítačovou místnost a WiFi.
(SBOBEB patří mezi nejkrásnější španělská města,
je plná studentů a je levná. Alhambru musíte vidět!
Granada neleží u moře, ale na pláž v Almuňecaru
se dostanete autobusem za cca 10 EUR.
&OGPSFY4BMBNBODB sídlí jen 500 metrů od Plaza
Mayor, má 30 tříd, studovnu s počítači, čítárnu a WiFi.
4BMBNBODBmá 160 000 obyvatel, leží dvě hodiny autobusem od Madridu. Salamanca je španělský Oxford, místní univerzita byla založena roku
1218 a má 36 000 studentů! Na Salamance je
úžasné, že se všude dostanete pěšky. Nádherné
koleje a kostely a především Plaza Mayor dělají ze
Salamancy jedno z nejkrásnějších měst Španělska.
&OGPSFY4FWJMMBsídlí ve čtvrti Arenal, má 14 klimatizovaných tříd, knihovnu, atrium a WiFi.
4FWJMMB má 700 000 obyvatel, nádherné historické centrum, královský palác Alcazar, katedrálu, věž
Giralda, ale také moderní architekturu. Sevilla je
kolébkou flamenca a sevillanas. Pokud se zajímáte o španělskou kulturu a historii, jeďte do Sevilly!

7Å-&5:"",5*7*5:
Enforex pořádá pro studenty španělštiny odpolední
a večerní akce, návštěvy památek a kulturních událostí. Organizuje placené sobotní celodenní výlety.
V Enforexu se nebudete nudit!

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Francouzština.............................................. 13%
2. Angličtina.................................................... 11%
3. Němčina..................................................... 7%
4. Portugalština............................................... 5%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................. 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

ÀQBOďMTLP

.ÈMBHB LWBMJUOÓSPEJOOÈÝLPMBCMÓ[LPDFOUSBBQMÈäF NBYTUVEFOUĜWFUīÓEď 
BQBSUNÈOZBSPEJOZCMÓ[LPÝLPMZ UâEOZPE,č UâEOĜPE,č

.ÈMBHB

ÀLPMB%&#-"

Málaga

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, studenti při výuce, Málaga a katedrála v Málaze

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

20

50 minut

1 týden +

8 nejvíce, obvykle 6

2-9

30

50 minut

1 - 8 týdnů

8 nejvíce, obvykle 6

2-9

20+5

50 minut

2 - 4 týdny

8 nejvíce, obvykle 6

2-9

*OUFOTJWF
4VQFS*OUFOTJWF
%&-&

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 8 studentů.

4VQFS*OUFOTJWF

má 30 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 8 studentů.

%&-&

má 20 lekcí obecné španělštiny a 5 lekcí zaměřených na složení zkoušky DELE
týdně ve skupině nejvíce 8 studentů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF



14 620



24 980



3 930

4VQFS*OUFOTJWF



21 990



38 990

---

---

%&-&



19 920



---

---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, okružní výlet po Málaze, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0EOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

6 110

1 060

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

6 390

1 110

3PEJOB, max. 10 minut MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

"QBSUNÈOTIBSFE, od 18 let, nejvíce 30 minut chůze od školy, depozit 50 EUR, lůžkoviny a ručníky s sebou,
WiFi zdarma, pračka v objektu
dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna a kuchyně, bez stravy

4 140

700

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna a kuchyně, bez stravy

4 660

780

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Málaga - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Málaze do ubytování stojí 1 270 Kč, odvoz zpět stojí 1 110 Kč, odvoz
z letiště a zpět stojí 2 200 Kč. Po 22.00 hod. jsou odvozy povinné pro všechny, kdo bydlí v apartmánu. Autobus z letiště Málaga do centra stojí cca 3 EUR, běžné taxi stojí 25 - 30 EUR.

1õ¶1-"5,:
1. Příplatek za apartmán 28.5. - 30.9.2023 je 780 Kč týdně, plná penze v rodině, 600 Kč týdně.
2. Zkouška DELE stojí 126 - 210 EUR dle jazykové úrovně.

---

/FWZVčVKFTF 2.1., 6.1., 28.2., 7.4., 10.4., 1.5.,
15.8., 21.8., 8.9., 12.10., 1.11., 8.12., 11.12.,
25.12.2023.
7âVLBQSPCÓIÈIntensive 20:9.00 - 10.30; 11.00
- 12.00 a 12.10 - 13.00 hod.
Super Intensive: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.00
a 12.10 - 13.00; 13.10 - 14.00; 14.10 - 15.00 hod.
DELE: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.00 a 12.10 - 13.00;
13.10 - 14.00 nebo 14.10 - 15.00 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Data zkoušky DELE: 17.2., 14.4., 12.5., 13.5., 7.7.,
8.9., 13.10., 17.11., 18.11.2023. Zkouška probíhá v Málaze a musí se objednat několik týdnů předem (4 - 8 týdnů).

101*4À,0-:
%&#-" nabízí kurzy španělštiny v Málaze od roku
1979 a má vynikající pověst. Je akreditována Instituto Cervantes a je členem asociací NACEM, EEA,
FEDELE. Škola má precizně propracovanou metodiku výuky a vydává více jak 39 let vlastní učebnice.
%&#-" leží v rezidenční čtvrti Málagy, 10 minut chůze od pláže a 15 minut od centra města, má hezkou
budovu s terasami, zahradou a krásným výhledem
na moře. Škola má 6 vybavených tříd, knihovnu,
WiFi zdarma, 3 počítače pro studenty a malý bufet.
Škola si v létě pronajímá další třídy v blízké budově.
.ÈMBHB leží na jihovýchodním pobřeží Španělska
a má 550 000 obyvatel. Letiště Málaga je branou,
kterou do Andalusie proudí každý rok miliony turistů.
Málaga je rodištěm Pabla Picassa a Antonia Banderase. Může se pochlubit úchvatnou katedrálou
a arabským hradem Alcazaba. Snadno se dostanete do měst jako je Sevilla, Córdoba a Granada.

7Å-&5:"",5*7*5:
DEBLA pořádá lekce flamenca, salsy a bachaty, organizuje procházky po Málaze a návštěvy
místních muzeí, výlety po tapas barech, volejbal,
ping pong a další sporty. Můžete si připlatit za lekce hraní na kytaru nebo španělské literatury. Škola pořádá i lekce vaření, kde se můžete naučit, jak
připravit pořádné gazpacho, tortillu nebo paellu.
V okolí Málagy je spousta skvělých golfových hřišť.
Z výletů škola nabízí např. návštěvu Sevilly, Cordoby, Nerjy, Granady či Ronda a Puerto Banus a mnoho dalších zajímavých míst. Cena placených aktivit
je 1 - 30 EUR a víkendových výletů 40 - 50 EUR.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Dánština........................................................ 25%
2. Němčina....................................................... 20%
3. Angličtina...................................................... 8%
4. Polština.......................................................... 7%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................... 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU 

ÀQBOďMTLP

7BMFODJF  DFOUSVN  TLWďMÈ WďUÝÓ ÝLPMB  KFEOB MFLDF   NJOVU  OFKWÓDF
TUVEFOUĜWFUīÓEď UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

7BMFODJF

ÀLPMB&41"ò0-&*OUFSOBUJPOBM)PVTF7BMFODJB

Valencie

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, studenti na výletě, výuka, pláž
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

20

50 minut

1 týden +

10, obvykle 6

1-9

*OUFOTJWF 4QBOJTIMJGF

20+5

50 minut

1 týden +

10, obvykle 6

1-9

*OUFOTJWF (SBNNBS

20+5

50 minut

1 týden +

10, obvykle 6

1-9

20+5+5

50 minut

1 týden +

10, obvykle 6

1-9

1õ&)-&%,63;ù
*OUFOTJWF

*OUFOTJWF

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

*OUFOTJWF 4QBOJTIMJGF má 20 lekcí obecné španělštiny a 5 lekcí španělského života a kultury týdně.
*OUFOTJWF (SBNNBS

má 20 lekcí obecné španělštiny a 5 lekcí gramatiky týdně.

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny, 5 lekcí španělského života a kultury a 5
lekcí gramatiky týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4



8



EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF



15 830



30 970

41 290



4 300

*OUFOTJWF 4QBOJTIMJGF



18 840



36 910

49 210



5 160

*OUFOTJWF (SBNNBS



18 840



36 910

49 210



5 160

*OUFOTJWF



21 860



42 810

56 990



6 150

Cena v Kč zahrnuje výuku, první sadu učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0EOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

 3PEJOB, max. 30 minut MHD, povlečení a ručníky poskytnuty, praní jednou týdně v ceně, WiFi zdarma
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, snídaně

5 570

1 110

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

6 220

1 240

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze

6 860

1 370

3F[JEFODF3FTJPMÏ.FSDBEP, od 18 let, mimo termín 11.6. - 26.8.2023, 6 minut pěšky od školy, v budově je jídelna, společenská místnost, terasa, povlečení a ručníky poskytnuty, praní za příplatek, WiFi zdarma, deposit 100 EUR
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, bez stravy

5 700

1 140

7 770

1 550

3F[JEFODF(SBO7ÓB, od 18 let, 20 minut chůze od školy, jednolůžkový pokoj,
bez stravy, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, povlečení a ručníky poskytnuty, praní
za příplatek, WiFi zdarma, deposit 100 EUR

Nevyučuje se: 6.1., 7.4., 10.4., 1.5., 12.10., 1.11.,
8.12., 25.12. - 31.12.2023. V těchto dnech je výuka nahrazena bezplatnou exkurzí.
Výuka probíhá: Intensive 20: 9.10 - 10.50; 11.20
- 13.00 nebo 14.10 - 15.50; 16.20 - 18.00 hod.
Individuální lekce probíhají dle domluvy.
Intensive+Spanish life: 9.10 - 10.50; 11.20 - 13.00;
španělský život a kultura 8.00 - 9.05 hod. (Út - Pá)
nebo 13.10 - 14.00 hod. (Po - Pá) nebo 14.10 15.50; 16.20 - 18.00 hod; španělský život a kultura 13.10 - 14.00 hod. nebo 18.10 - 19.00 hod.
Intensive+Grammar: 9.10 - 10.50; 11.20 - 13.00;
gramatické dovednosti 8.00 - 9.05 hod. (Út - Pá)
nebo 13.10 - 14.00 hod. (Po - Pá) nebo 14.10 15.50; 16.20 - 18.00 hod; gramatické dovednosti
13.10 - 14.00 hod. nebo 18.10 - 19.00 hod.
Intensive 30: 8.00 - 9.05 hod. (Út - Pá); 9.10 10.50; 11.20 - 13.00; 13.10 - 14.00 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý. Začátečníci pouze: 9.1., 23.1.,
6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 2.5., 15.5.,
29.5., 5.6., 19.6., 3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7.,
7.8., 14.8., 21.8., 28.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10.,
6.11., 20.11., 4.12.2023.

101*4À,0-:
&TQBĖPMF*OUFSOBUJPOBM)PVTF7BMFODJBvznikla
v roce 2006 a je členem International House, kvalitní mezinárodní sítě škol. Škola sídlí v nádherné historické budově v centru města, obklopená památkami a obchody. Škola má 28 tříd, studentskou kavárnu, střešní terasu s lehátky a 2 terasy pro studenty.
7BMFODJFje krásné, dynamické, historické město ležící na Costa del Azahar - Pobřeží pomerančového
květu. Město má cca 1 milion obyvatel a kromě vývozu pomerančů proslulo jako domov paelly. Určitě znáte futuristický komplex budov Město umění a
věd od světoznámého architekta Calatravy.
Odpoledne se můžete slunit na 2 kilometry dlouhých valencijských plážích Malvarrosa a Las Arenas. Ve Valencii se také konají slavné festivaly jako
např. Fallas Festival v březnu, Fiber Fib (rockový festival) v červenci a nebo La Tomatina na konci srpna. Teploty ve Valencii jsou celoročně příjemné, v
létě okolo 30 stupňů a v zimě mezi 15 - 20 stupni.

7Å-&5:"",5*7*5:
Espaňole - International House nabízí spoustu aktivit pro volný čas. Mezi nejoblíbenější patří procházky po Valencii, večírek na uvítanou, piknik na pláži,
různé sportovní soutěže, filmové večery, Paella party a také víkendové exkurze. Některé aktivity jsou
zahrnuty v ceně, jiné za malý poplatek, program
si zapíšete až na místě.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku do Valencie a zpět za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště ve Valencii do ubytování stojí 1 940 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 260 Kč, příplatek za speciální dietu je 650 Kč týdně.
2. 1. sada učebních materiálů je v ceně, při postupu do vyšší úrovně si koupíte další na místě za 25 EUR.

---

1. Němčina..................................................... 27%
2. Angličtina................................................... 24%
3. Italština.......................................................
7%
4. Nizozemština.............................................
7%
5. Japonština..................................................
4%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

ÀQBOďMTLP

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

#BSDFMPOB ÝLPMBWDFOUSV QSPTUVEFOUZOBE OFKWÓDFTUVEFOUĜWFUīÓEď LVS[Z
T%&-& JOEJWJEVÈMOÓMFLDF SPEJOZ BQBSUNÈOZ UâEOZLVS[VPE,č

#BSDFMPOB

ÀLPMB&YQBOJTI

Barcelona

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, studenti ve škole a na pláži, město Barcelona
Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

*OUFOTJWF

20

50 minut

1 týden +

12 nejvíce

1-9

*OUFOTJWF

30

50 minut

1 týden +

12 nejvíce

1-9

$PNCJOBUJPO

20+5, +10

50 minut

1 týden +

12 nejvíce, 1

1-9

10

50 minut

1 týden +

1 nejvíce

3-9

1õ&)-&%,63;ù

%&-&1SFQBSBUJPO

101*4,63;ù
Pro studenty, kteří mají zájem o intenzivní studium španělštiny v krásném kulturním městě.
*OUFOTJWF

má 20 lekcí španělštiny týdně ve skupině 12, obvykle 5 studentů (v létě 8).

*OUFOTJWF

má 30 lekcí španělštiny týdně ve skupině 12, obvykle 5 studentů (v létě 8).

$PNCJOBUJPO

kombinuje kurz Intensive 20 s 5 nebo 10 individuálními lekcemi týdně.

%&-&1SFQBSBUJPO

má 10 individuálních lekcí španělštiny týdně. Lekce jsou zaměřené na přípravu zkoušky DELE.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ







4

6

EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF

5 460



16 190



31 970

5 330

*OUFOTJWF

7 360



21 860



43 260

7 210

11 170



33 160



65 640

10 940

$PNCJOBUJPO 

15 740



46 250



91 430

15 240

%&-&1SFQBSBUJPO

10 280



30 520



59 980

9 990

$PNCJOBUJPO 

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

/FWZVčVKFTF 6.1., 7.4., 10.4., 1.5., 29.5., 15.8.,
11.9., 12.10., 1.11., 6.12., 8.12., 25. - 26.12.2023.
7âVLBQSPCÓIÈ
Intensive 20+Combination 20+5: 9.30 - 11.00;
11.20 - 12.20; 12.30 - 13.20 hod.
Intensive 30 a Combination 20+10: 9.30 - 11.00;
11.20 - 12.20; 12.30 - 13.20; 14.30 - 15.20;
15.30 - 16.20 hod.
DELE Preparation: 14.30 - 16.20 nebo 16.30 18.20.
Data zkoušek DELE: 17.2. (A2), 14.4. (A1, A2,
B1, B2, C1), 12.5. a 13.5. (A1, A2, B1, B2, C1,
C2), 7.7. (A2, B1, B2, C1), 8.9. (A2), 13.12. (A2,
B1, B2),17.11. a 18.11. (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
Na zkoušku je nutné se přihlásit 1-2 měsíce předem.
Individuální lekce probíhají odpoledne.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:

&YQBOJTI#BSDFMPOB sídlí v renovované budově
v centru města, 2 minuty od známého Gaudího
domu Casa Milá, 18 minut chůze od světoznámého
chrámu Sagrada Familia.
Expanish Barcelona má akreditaci Instituto Cervantes, je členem asociace IALC. Škola se zaměřuje na
studenty starší 30 let, má 7 tříd, klubovnu, počítačovou učebnu, kavárnu, WiFi zdarma. Ve škole si
můžete koupit drobné občerstvení.
#BSDFMPOB je hlavní město Katalánska, má přibližně
5,5 milionu obyvatel a je nejrušnějším městem Španělska. Barcelona není jen Gaudí a jeho Sagrada
Familia, ale i dlouhé pláže, skvělé kavárny, obchody, parky a muzea. Zažijte Barcelonu!

7Å-&5:"",5*7*5:

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V DFOBUâEOď
Rodiny jsou vzdáleny cca 35 min. MHD od školy, praní 1x týdně a WiFi zdarma.

OPDOBWÓD

3PEJOB, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

7 720

1 300

3PEJOB1SFNJVN, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze

8 940

1 500

4UVEFOU4IBSFE"QBSUNFOU věk do 39 let, max 35 min. MHD od školy,
jednolůžkový pokoj, bez stravy, sdílená koupelna, plně vybavená kuchyně, WiFi
zdarma

7 120

1 190

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Barcelona - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Barceloně stojí 1 680 Kč, oba odvozy stojí 3 120 Kč. Taxi
z letiště do centra Barcelony stojí cca 40 EUR.

1õ¶1-"5,:
1. Příplatek za speciální dietu v hostitelské rodině je 1 040 Kč týdně.
2. Příplatek za vlastní koupelnu v apartmánu je 2 460 Kč týdně.
3. Poplatek za učebnice je 25 EUR. Poplatek za zkoušku DELE se pohybuje mezi 130 - 180 EUR.

---

&YQBOJTI#BSDFMPOBnabízí studentům bohatý program pro volný čas např. uvítací aktivity pro začlenění nových studentů, studentské večeře, pub quiz,
kurz vaření či flamenca, navštěvy muzeí, procházky po památkách Barcelony, fotbalový zápas, akademicky či kulturně zaměřené aktivity apod. Některé odpolední nebo večerní aktivity jsou zdarma.
Mimo těchto aktivit škola také pořádá výlety např.
k chrámu Sagrada Familia, do parku Guel, do kláštera Monserrat či na místní trhy.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina.................................................... 20%
2. Portugalština ............................................. 14%
3. Angličtina ................................................
8%
4. Francouzština............................................
8%
5. Italština.......................................................
6%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................  

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

,BOÈSTLÏPTUSPWZ

-BT1BMNBTEF(SBO$BOBSJB ÝQBOďMÝUJOBJQSP[BčÈUFčOÓLZ LSÈTOÏQMÈäF
SF[JEFODFCMÓ[LPÝLPMZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č -BT1BMNBT PTUSPW(SBO$BOBSJB

ÀLPMB(SBO$BOBSJB4DIPPMPG-BOHVBHFT

Las Palmas de Gran
Canaria

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Pláž, Plus Residence a studenti na výletě
Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

20

50 minut

1 - 12 týdnů

12 nejvíce

3-8

20+10

50 minut

1 - 12 týdnů

12 nejvíce, 1

3-8

4FNJ1SJWBUF

10

50 minut

1 - 6 týdnů

2 klienti

3-9

1SJWBUF".

10

50 minut

1 - 6 týdnů

1 klient

3-9

1õ&)-&%,63;ù
4UBOEBSE
4UBOEBSE 1SJWBUF

101*4,63;ù
4UBOEBSE

101*4À,0-:

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

4UBOEBSE 1SJWBUF má 20 lekcí obecné španělštiny a 10 individuálních lekcí týdně.
4FNJ1SJWBUF

má 10 lekcí obecné španělštiny týdně pro 2 studenty cestující společně.

1SJWBUF".

má 10 dopoledních individuálních lekcí obecné špan. týdně, jejichž náplň si určíte sami.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4

6



4UBOEBSE



13 100



25 930



4UBOEBSE 1SJWBUF



34 990



64 350



4FNJ1SJWBUF



39 290



76 980

---

1SJWBUF".



30 460



59 670

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0EOFEďMF TPCPUZ EPOFEďMF TPCPUZ 

DFOBUâEOď[B
UâEFOQPCZUV

DFOBUâEOď[B
UâEOZQPCZUV

DFOBUâEOď[BB
WÓDFUâEOĜQPCZUV

OPD
OBWÓD

3F[JEFODF1MVT3FTJEFODF, 4 min. chůze od školy, 50 m od pláže, sdílená kuchyňka jen s mikrovlnkou, vlastní koupelna, WiFi zdarma, TV na pokoji, praní za cca 10 EUR
2L pokoj, bez stravy, cena za
celý pokoj pro 1 nebo 2 osoby

6 400

6 040

5 690

810

"QBSUNÈO8FTUFSMJOH4UVEJP, 10 min. chůze od školy, 50 m od pláže, vlastní kuchyně, vlastní koupelna, WiFi
zdarma, TV na pokoji, praní za cca 10 EUR
2L pokoj, bez stravy, cena za
celý pokoj pro 1 nebo 2 osoby

7 110

6 750

6 400

910

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Las Palmas - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Las Palmas do ubytování stojí 1 420 Kč, obě cesty stojí 2 070 Kč.
Z letiště Las Palmas jezdí autobus č. 60 každých 30 minut za cca 3 EUR, taxi stojí cca 40 EUR.

1õ¶1-"5,:
1. Učební materiály Vám budou zapůjčeny za 30 EUR. Cvičebnice stojí 10 EUR a certifikát 5 EUR, platí se ve škole.
2. Poplatek za praní je 10 EUR za nejvíce 5 kg prádla. Povinný poplatek za úklid je 20 EUR.

---

Nevyučuje se: 6.1., 21.2., 6.4., 7.4., 1.5.,
30.5., 15.8., 8.9., 12.10., 1.11., 6.12., 8.12.
a 25.12.2023. Zameškaná výuka se nahrazuje ve
stejném týdnu.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.00; 12.10
- 13.00 hod. (navíc 12.50 - 14.00 hod. pokud se
nahrazuje výuka za den volna); individuální výuka
mezi 9.00 - 13.00 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Začátečníci: 2.1., 6.2., 6.3., 3.4., 2.5., 5.6., 3.7.,
7.8., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.2023.
(SBO$BOBSJB4DIPPMPG-BOHVBHFTnabízí kurzy španělštiny na Gran Canaria od roku1964, má
akreditaci CEELE a pyšní se kvalitními lektory.
Gran Canaria School of Languages má 3 budovy,
které jsou od sebe v docházkové vzdálenosti, do
10 minut chůze. Škola je od pláže Canteras Beach
cca 50 metrů. Škola o 2 patrech má 7 tříd s maximální kapacitou 70 studentů. Mimo výuku můžete
relaxovat v patiu nebo využívat počítačovou učebnu. Ve druhém patře sídlí knihovna a většina tříd.
(SBO$BOBSJBje třetí největší z Kanárských ostrovů, žije zde 800 000 obyvatel. Ostrov je sopečného původu a na jihu se nacházejí písečné duny - Dunas de Maspalomas.
-BT1BMNBTEF(SBO$BOBSJB je největší a hlavní
město Kanárských ostrovů, má cca 380 000 obyvatel. Přivítají Vás krásné písečné pláže, které jsou
vzdálené pouhých 200 km od Afriky. Kanárské
ostrovy nejsou jen sluníčko a pláže, ale také festivaly, galerie, muzea, památky a nádherná krajina.
Kanárské ostrovy čekají na Vás!

7Å-&5:"",5*7*5:
Gran Canaria School of Languages organizuje
pro studenty jednou týdně exkurzi (Agaete, Puerto
de las Nieves, Valsequillo, Moya, Valleseco atd.),
návštěvy galerií, divadel, restaurací atd. Dále pro
Vás škola ochotně zajistí kurzy potápění, surfování
či outdoorové aktivity.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina.................................................... 30%
2. Italština.......................................................
8%
3. Nizozemština..........................................
4%
4. Angličtina...................................................
3%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................ 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

ÀQBOďMTLP

,VS[Z ÝQBOďMÝUJOZ  4BO 4FCBTUJBO  #BTLJDLP  LSÈTOÏ QMÈäF -B $PODIB B -B
;VSSJPMB MFLDFTVSGPWÈOÓ UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

4BO4FCBTUJBO

ÀLPMB*OUFSOBUJPOBM)PVTF4BO4FCBTUJBO-BDVO[B
San Sebastian

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Záliv La Concha v San Sebastian a studentky školy
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

*OUFOTJWF

20

45 minut

1 týden +

12 nejvíce

2-9

*OUFOTJWF

20+10

45 minut

1 týden +

12 nejvíce, 8

2-9

*OUFOTJWF 4VSmOH

20+5

45 minut

1 - 12 týdnů

12 nejvíce

2-9

1õ&)-&%,63;ù

Jaz. úroveň

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů a 10
konverzačních lekcí ve třídě nejvíce 8 studentů.

*OUFOTJWF 4VSmOH má 20 lekcí obecné španělštiny a 5 hodin výuky surfování týdně pod vedením instruktora.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ







6



EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF



13 430



25 840



3 690

*OUFOTJWF



23 870



46 450



7 130

*OUFOTJWF 4VSmOH



20 510



39 860



---

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, max. 20 minut MHD od školy, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, praní 1x týdně v ceně, WiFi
zdarma
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, snídaně

5 570

1 040

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

7 120

1 420

4 400

910

"QBSUNÈO4IBSFE, od 18 let, max. 20 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj,
bez stravy, sdílená koupelna a kuchyně, ložní prádlo poskytnuto, ručníky
s sebou, veřejná prádelna je nedaleko, WiFi zdarma, depozit 150 EUR

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Bilbao (San Sebastian) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště San Sebastian do ubytování stojí 1 940 Kč, odvoz zpět stojí stejně.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Bilbao do ubytování stojí 4 660 Kč, odvoz zpět stojí stejně.
Autobus z letiště Bilbao do San Sebastian jezdí každou hodinu, cesta trvá 80 minut a stojí cca 18 EUR.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 480 Kč. Ubytovací poplatek účtovaný školou je zdarma.
2. Sezónní příplatek na všechny kurzy od 26.6. do 25.8.2023 je 860 Kč týdně.
3. Sezónní příplatek od 28.5. do 16.9.2023 při ubytování v rodinách je 650 Kč týdně, v apartmánu
1 170 Kč týdně. Noc navíc ve vysoké sezóně stojí v rodině se snídaní 1 300 Kč, s polop. 1 550 Kč
a apartmánu 1 170 Kč.
4. Uč. materiály pro začátečníky stojí cca 20 EUR. Studenti s vyšší úrovní mají uč. materiály zdarma.
5. Příplatek za speciální dietu v rodině je 660 Kč týdně.

---

Nevyučuje se: 20.1., 7.4., 10.4., 1.5., 25.7., 31.7.,
15.8., 12.10., 25.10., 1.11., 6.12., 8.12., 25.12. 31.12.2023.
Výuka probíhá: 9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.
Výuka může v létě výjimečně probíhat i odpoledne,
od 13.15 do 16.30 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Začátečníci pouze: 9.1., 6.2., 6.3., 20.3., 11.4.,
24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 24.7., 7.8.,
21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 13.11., 11.12.2023.

101*4À,0-:
Kurzy španělštiny v San Sebastianu nabízí škola
*OUFSOBUJPOBM)PVTF4BO4FCBTUJBO-BDVO[Bod
roku 1989. Škola má výbornou pověst - má akreditaci CEELE a Instituto Cervantes a je členem asociací FEDELE a IALC.
International House San Sebastian Lacunza sídlí
blízko autobusového a vlakového nádraží, 10 minut chůze od pláží. Má 18 klimatizovaných učeben,
terasu, knihovnu, WiFi je zdarma.
4BO4FCBTUJBO patří mezi nejznámější španělská
letoviska. Pláž La Concha, dlouhá 1 350 metrů, je
nejkrásnější městská pláž ve Španělsku a díky svému tvaru má klidnou a teplou vodu. Nedaleká Zurriola má velké vlny a je ideální k surfování.
San Sebastian má 183 000 obyvatel, leží v Baskicku, jen 20 km od francouzské hranice. San Sebastian má univerzitu, koná se zde řada festivalů (jazz,
film aj.) a má nejlepší restaurace ve Španělsku. Z
Prahy do Bilbao létají přímé lety a z letiště Bilbao
jezdí každou hodinu autobus do San Sebastianu.

7Å-&5:"",5*7*5:
International House San Sebastian Lacunza organizuje uvítací večírky, prohlídku města, návštěvy muzeí nebo sportovní aktivity. Tyto akce jsou zpravidla
zdarma. Škola nabízí placené celodenní výlety, oblíbené je Bilbao, kde je slavné Guggenheimovo muzeum, jezdí se také do Pamplony a do Francie - do
Biarritz a Bayonne. V zimě škola vyjíždí se studenty lyžovat do Pyrenejí. V San Sebastianu můžete
hrát golf, tenis, plavat, jezdit na koni nebo surfovat.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Angličtina...................................................
2. Němčina....................................................
3. Francouzština............................................
4. Nizozemština............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................

35%
25%
20%
10%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

ÀQBOďMTLP

.ÈMBHB ÝQJčLPWÈLBNQVTPWÈÝLPMBTSFTUBVSBDÓBCB[ÏOFN LPOWFS[BDFWF
TLVQJOďTUVEFOUĜ UâEOZLVS[VPE,č UâEOZPE,č

.ÈMBHB

ÀLPMB.BMBDB*OTUJUVUP

Málaga

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Výuka ve škole Malaca Instituto a bazén klubu Hispánico
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

*OUFOTJWF

20

50 minut

2 týdny +

10 nejvíce

2-9

*OUFOTJWF

20+4

50 minut

2 - 16 týdnů

10 nejvíce, 6

2-9

1õ&)-&%,63;ù

Jaz. úroveň

*OUFOTJWF

20+6

50 minut

2 - 16 týdnů

10 nejvíce, 6

2-9

4VQFS*OUFOTJWF

20+10

50 minut

2 - 16 týdnů

10 nejvíce, 6

2-9

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů a k tomu
4 lekce konverzačních dovedností ve skupině nejvíce 6 studentů.

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů a k tomu
6 lekcí konverzačních dovedností ve skupině nejvíce 6 studentů.

4VQFS*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů a k tomu
10 lekcí konverzačních dovedností ve skupině nejvíce 6 studentů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF



14 820



27 990



4 370

*OUFOTJWF



17 640



33 410



5 190

*OUFOTJWF



18 920



35 660



5 540

4VQFS*OUFOTJWF



21 430



40 620



6 400

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, WiFi ve škole, okružní výlet po Málaze, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0EOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOB[B

DFOB[B

UâEFO

EBMÝÓUâEFO

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 30 minut MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní za cca 8 EUR
dvoulůžkový pokoj, polopenze (snídaně a oběd)

4 510

5 260

750

jednolůžkový pokoj, polopenze (snídaně a oběd)

5 440

6 340

910

$MVC)JTQÈOJDP, rezidence v areálu školy, 10 minut chůze od pláže, restaurace a bazén, WiFi zdarma, pračka v objektu.
dvoulůžkový pokoj, vlastní koupelna, snídaně

5 850

6 710

1 010

dvoulůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze (SN+OB nebo V)

8 130

8 990

1 420

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, snídaně

6 320

7 260

1 090

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze (SN+OB nebo V)

8 600

9 540

1 500

"QBSUNÈO, cca 15 minut chůze od školy, 2 - 8 týdnů, WiFi zdarma, pračka, klimatizace, bazén, depozit 100 EUR
dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna a kuchyně, bez stravy

nelze

3 190

nelze

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna a kuchyně, bez stravy

nelze

4 770

nelze

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Málaga - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Málaze do ubytování stojí 1 550 Kč, oba odvozy stojí 3 100
Kč. Autobus z letiště Málaga do centra stojí cca 3 EUR, taxi z letiště do ubytování vás stojí cca 30 EUR.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou stojí 70 EUR, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Příplatky 4.6. - 2.9.2023: apartmány 1 450 Kč týdně, Club Hisp. a rodiny 1 380 Kč týdně, noc navíc 210 Kč.
3. V apartmánu se platí 10 EUR týdně za úklid. Depozit 100 EUR.

---

/FWZVčVKFTF 2.1. - 6.1., 28.2., 6.4., 7.4., 1.5.,
15.8., 8.9., 12.10., 1.11., 6.12., 8.12., 18.12. 29.12.2023.
Pokud svátek připadá na pondělí, noví studenti budou dělat testy a budou mít okružní jízdu po městě.
Stávající studenti budou mít volno.
7âVLBQSPCÓIÈ8.30 - 9.20; 9.30 - 10.20; 10.30
- 11.20; 11.40 - 12.30 nebo 16.00 - 16.50; 17.00 17.50; 18.10 - 19.00; 19.10 - 20.00 hod.
Super Intensive: navíc ještě 12.40 - 13.30; 13.40
- 14.30 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí. Jeli v pondělí svátek, začíná se v úterý. Začátečníci: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2.,
6.3., 20.3., 27.3., 3.4., 17.4., 15.5., 29.5., 12.6.,
19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9.,
9.10., 23.10., 6.11., 20.11. a 4.12.2023.

101*4À,0-:
.BMBDB*OTUJUVUP nabízí kurzy španělštiny v Málaze od r. 1971 a má vynikající pověst. Malaca Instituto je členem prestižní asociace EAQUALS, má
akreditaci CEELE a je členem FIYTO a IALC. Škola
má precizně propracovanou metodiku výuky a vydává vlastní učebnice. Ubytování nabízí ve školním
hotelu, v rodinách nebo v apartmánech.
Malaca Instituto leží 15 minut chůze od pláže, v rezidenční čtvrti Pedregalejo. Škola má 25 tříd v komplexu, který zahrnuje školu, centrum pro volný čas s bazénem a tanečním studiem a Club Hispánico - v podstatě tříhvězdičkový hotel se 110 pokoji a restaurací.
Malaca Instituto má skvělé vybavení: multimediální
studovnu, WiFi zdarma, poslechové centrum, videostudovnu, kino, bazén, hotel a restauraci.
.ÈMBHB leží na jihovýchodním pobřeží Španělska
a má 550 000 obyvatel. Letiště Málaga je branou,
kterou do Andalusie proudí každý rok miliony turistů.
Málaga je rodištěm Pabla Picassa a Antonia Banderase. Může se pochlubit úchvatnou katedrálou
a arabským hradem Alcazaba. Snadno se dostanete do měst jako je Sevilla, Córdoba a Granada.

7Å-&5:"",5*7*5:
Malaca Instituto pořádá pro své studenty taneční lekce flamenca a salsy, organizuje procházky
po Málaze, výlety do andaluských měst Nerja
a Ronda. Ve škole se můžete naučit, jak připravit
pořádné gazpacho, tortillu nebo paellu. V okolí
města Málaga je spousta skvělých golfových hřišť.
Některé aktivity se platí zvlášť.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina....................................................... 23%
2. Norština........................................................ 8%
3. Italština......................................................... 6%
4. Holandština.................................................. 6%
èFÝUÓTUVEFOUJ.............................................. 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

ÀQBOďMTLP

#BSDFMPOB NFOÝÓÝLPMBQSPEPTQďMÏ CMÓ[LP4BHSBEB'BNJMJB OFKWÓDFTUVEFOUĜWFUīÓEď SPEJOZ BQBSUNÈOZCMÓ[LPÝLPMZ UâEOZLVS[VPE,č

#BSDFMPOB

ÀLPMB-JOHVBTDIPPMT#BSDFMPOB

Barcelona

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, studenti na pláži, barbecue a interiér školy
Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

$POWFSTBUJPO

10

55 minut

1 týden +

10 nejvíce

3-9

*OUFOTJWF 

20, 30

55 minut

1 týden +

10 nejvíce

2-9

*OUFOTJWF 

20+5

55 minut

1 týden +

10 nejvíce, 1

2-9

*OUFOTJWF 

20+10

55 minut

1 týden +

10 nejvíce, 1

2-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
$POWFSTBUJPO má 10 odpoledních lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.
*OUFOTJWF 

má 20 nebo 30 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

*OUFOTJWF 

kombinuje kurz Intensive 20 s 5 lekcemi individuální výuky týdně. Náplň
individuálních lekcí závisí na Vás.

*OUFOTJWF 

kombinuje kurz Intensive 20 s 10 lekcemi individuální výuky týdně. Náplň
individuálních lekcí závisí na Vás.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4





EBMÝÓUâEFO

$POWFSTBUJPO



9 800



17 160



2 330

*OUFOTJWF



13 800



24 360



3 320

*OUFOTJWF



2 1630



38 990



5 520

*OUFOTJWF 



28 720



53 880



8 240

*OUFOTJWF 



43 640



83 410



13 160

Cena v Kč zahrnuje výuku, WiFi ve škole zdarma, učební materiály, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓ KF PE OFEďMF

DFOBUâEOď

DFOBUâEOď

DFOBUâEOď

DFOBUâEOď

QīFE [BčÈULFN LVS[V EP
TPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

[B
UâEFO

QīJB
UâEOFDI

QīJ
UâEOFDI

QīJBWÓDF
UâEOFDI

OPDOBWÓD

101*4À,0-:

-JOHVBTDIPPMTbyla otevřena v roce 2012, má akreditaci Instituto Cervantes a je členem FEDELE.Škola
sídlí v klidné ulici v krásném secesním domě z 19.
století, jen 11 minut chůze od Plaza Cataluňa a 20
minut chůze od katedrály Sagrada Familia. Pár minut od hlavní budovy školy byla v r. 2022 otevřena i druhá budova školy s 12 třídami, zahradou a
terasou. Hlavní budova Linguaschools má 10 světlých a prostorných tříd, malou knihovnu, 5 počítačů pro studenty, krásnou zahradu a 2 střešní terasy. WiFi je zdarma. Všichni učitelé jsou rodilí mluvčí,
mají univerzitní vzdělání a kvalifikaci k výuce španělštiny. Škola má cca 40 studentů mimo léto, v létě
pak 70 - 100 studentů.
#BSDFMPOB je hlavní město Katalánska, má přibližně
5,5 milionu obyvatel a je nejrušnějším městem Španělska. Barcelona není jen Gaudí a jeho Sagrada
Familia, ale i dlouhé pláže, skvělé kavárny, obchody, parky a muzea. Zažijte Barcelonu!

7Å-&5:"",5*7*5:

3PEJOB, max. 25 minut MHD od školy, sdílená koupelna, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, praní 1x
týdně v ceně, WiFi zdarma
jednolůžkový pokoj, snídaně

6 350

6 220

6 090

5 830

1 170

jednolůžk. pokoj, polopenze

7 120

6 990

6 600

6 350

1 170

"QBSUNÈO4IBSFE, od 18 let, max. 25 minut chůze od školy, bez stravy, sdílená kuchyně, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, pračka v objektu, WiFi zdarma
1lůžk. pokoj, sdílená koupelna

5 440

4 790

4 270

4 140

1 170

1lůžk. pokoj, vlastní koupelna

8 680

7 640

6 860

6 480

1 940

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Barcelona - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Barcelona stojí 1 810 Kč, odvoz zpět stojí stejně. Taxi stojí cca
40 EUR.

---

Nevyučuje se: 6.1., 7.4., 10.4., 1.5., 5.6., 15.8.,
11.9., 25.9., 12.10., 1.11., 6.12., 8.12., 25.12.,
26.12.2023.
Polovina zmeškaných lekcí bude nahrazena.
Výuka probíhá:
Conversation 10: 14.00 - 15.50 hod.
Intensive 20: 9.30 - 11.20; 11.40 - 13.30 hod.
Intensive 30: 9.30 - 11.20; 11.40 - 13.30; 14.00
- 15.50 hod.
Intensive 20+5, 20+10: 9.30 - 11.20; 11.40 - 13.30
nebo 14.30 - 16.20; 16.40 - 18.30 hod. Individuální lekce jsou před nebo po skupinové výuce.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

Mimo léto škola nabízí 3 aktivity týdně, v létě 4 až
5 aktivit týdně. Každé pondělí je na zahradě welcome drink pro nové studenty. Poznáte Barcelonu
z pohledu místních, navštívíte zajímavá místa, kam
nechodí davy turistů. Mezi oblíbené aktivity patří
volejbal na pláži, cvičení jógy, piknik v Parc del Ciutadella (ochutnáte saláty připravené učiteli), procházka po tapas barech, denní výlety do Sitges
a Girony nebo výšlap do pohoří Thibidabo.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina.......................................................
2. Angličtina.....................................................
3. Holandština..................................................
4. Italština..........................................................
5. Japonština....................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ...................................................

13%
10%
9%
9%
8%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPE  MFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

ÀQBOďMTLP

/FSKB LSÈTOÏMFUPWJTLPCMÓ[LP.ÈMBHZ TLWďMÈCVUJLPWÈÝLPMB SPEJOZ ÝLPMOÓ
IPUFM BQBSUNÈOZ OFKWÓDOFCPTUVEFOUĜWFUīÓEď UâEOZLVS[VPE,č

/FSKB

ÀLPMB&TDVFMBEF*EJPNBT/FSKB

Nerja

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Pláž v Nerja a studenti při aktivitách
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

*OUFOTJWF

20

50 minut

1 - 24 týdnů

10 nejvíce

2-9

4VQFS*OUFOTJWF

30

50 minut

1 - 16 týdnů

6 nejvíce

2-9

20+5

50 minut

1 - 4 týdny

10 nejvíce

2-9

1õ&)-&%,63;ù

*OUFOTJWF 'MBNFODP

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve třídě nejvíce 10 studentů od 16let..

4VQFS*OUFOTJWF

má 30 lekcí obecné španělštiny týdně ve třídě je nejvíce 6 studentů. Kurz
je určen pro studenty starší 18 let.

*OUFOTJWF 'MBNFODP

kombinuje kurz Intensive a 5 lekcí flamenca týdně.

101*4À,0-:

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF



14 620



26 330



3 790

4VQFS*OUFOTJWF



22 980



42 740



6 560

*OUFOTJWF 'MBNFODP



26 530



---

---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLWIPTUJUFMTLâDISPEJOÈDIKF,č6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFEPTPCPUZ
4F[ØOB"
DFOBUâEOď

4F[ØOB#

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 20 minut chůze od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní za cca 12 EUR
jednolůžkový pokoj, polopenze

6 350

930

7 040

930

"QBSUNÈOZ$MVC$PTUB/FSKB, studio, od 18 let, cca 5 minut chůze od školy, WiFi zdarma, bazén, klimatizace, obývací pokoj, ložnice, kuchyně, terasa, pokoj pro 1 - 2 osoby, vlastní koupelna, praní za cca 12 EUR
jednolůžkový pokoj, bez stravy

13 600

1 940

/FWZVčVKFTF 28.2., 7.4., 1.5., 15.8., 12.10., 1.11.,
8.12., 18.12.2023 - 12.1.2024.
7âVLB QSPCÓIÈ Intensive: 9.00 - 10.45; 11.10
- 12.55 nebo 15.00 - 16.45; 17.10 - 18.55 hod.
Super Intensive: 9.00 - 10.45; 11.10 - 12.55; 13.00
- 14.30 hod.
Intensive+Flamenco: 9.00 - 10.45; 11.10 - 12.55
hod., lekce flamenca probíhají odpoledne.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Začátečníci: 16.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3.,
3.4., 17.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7.,
7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 6.11., 20.11.,
4.12.2023. Ostatní mohou začít každé pondělí.

19 580

2 800

$MVC$PTUB/FSKB4DIPPM)PUFM, od 18 let, 5 minut chůze od školy, 7 minut chůze od pláže, bazén, terasa, klimatizace, TV, WiFi zdarma, povlečení a ručníky, sdílená kuchyně, vlastní koupelna, snídaně, praní za cca 12 EUR
jednolůžkový pokoj Standard, snídaně

9 070

1 300

9 610

1 370

1L pokoj Premium (s ledničkou), snídaně

9 610

1 370

11 060

1 580

4F[ØOBSPEJOBBBQBSUNÈOZ"B#
4F[ØOB$MVC$PTUB/FSKB4DIPPM)PUFM"B#

%013"7"
Rádi Vám zajistíme přímou letenku Praha - Málaga - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Málaga do ubytování v Nerja stojí 2 280 Kč. Oba odvozy stojí
3 890 Kč. Z Málagy jezdí do Nerjy každou hodinu autobus, cesta trvá hodinu a jízdenka stojí 9 - 10 EUR.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 040 Kč. Ubytovací poplatek v rodinách je 910 Kč.
2. Učební materiály se platí na místě, stojí cca 24 EUR na 2 týdny kurzu.
3. Příplatek za speciální dietu v rodině je 1 300 Kč týdně.

---

&TDVFMBEF*EJPNBT/FSKBmá vynikající pověst,
vznikla již roku 1980. Škola je členem prestižní
asociace Instituto Cervantes, má akreditaci FEDELE
a je členem asociace IALC.
Škola sídlí v centru malého letoviska Nerja, blízko
krásných pláží. Sídlí v typickém andaluském domě
s krásnou subtropickou zahradou.
Škola má 14 tříd (v budově a na zahradě). Kousek
od školy je Club Costa Nerja, kde máte k dispozici klubovnu, internet zdarma, obchod s knihami,
knihovnu, kavárnu a velké patio.
/FSKB je malé, krásné letovisko 50 km od Málagy,
má cca 22 000 obyvatel. Nerja má krásnou písčitou pláž, 400 restaurací, barů, kaváren, pět supermarketů, je to oblíbené letovisko na Costa del Sol.
Mezi nejzajímavější památky patří akvadukt Águila, mohutné jeskyně, barokní klášter, kostel El Salvador a tzv. Balkón Evropy, promenáda s nádhernou
vyhlídkou na skále nedaleko centra města a krásné bílé vesnice v kopcích nad městem tzv. „frigiliana“. Za návštěvu stojí Málaga a hlavně Granada
s nádhernou Alhambrou.

7Å-&5:"",5*7*5:
Escuela de Idiomas Nerja organizuje pro své studenty španělštiny bohatý program pro volný čas.
Každé pondělí probíhá prezentace aktivit, které škola bude mít na programu, např. večírek na uvítanou,
kurzy vaření a degustace vína, sportovní aktivity, celodenní výlety do Granady, Sevilly, Málagy nebo
Cordoby. Aktivity se platí ve škole.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina.................................................... 23%
2. Francouzština............................................ 17%
3. Angličtina................................................... 14%
4. Švédština
............................................ 8%
èFÝUÓTUVEFOUJ...............................................


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

ÀQBOďMTLP

"MJDBOUF (SBOBEB MFUPWJTLPB6/&4$0NďTUP TUVEFOUĜWFUīÓEď SPEJOZ
JBQBSUNÈOZ LPOWFS[BčOÓLVS[ UâEOZPE,č UâEOĜPE,č

"MJDBOUF (SBOBEB

ÀLPMB1SPZFDUP&TQBĖPM

Granada
Alicante

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Výuka v Granadě, Granada, recepce a výuka v Alicante
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

$POWFSTBUJPO

10

50 minut

1 týden +

10 nejvíce

4-9

4UBOEBSE

15

50 minut

1 týden +

10 nejvíce

2-9

*OUFOTJWF

25

50 minut

1 týden +

10 nejvíce

2-9

25+5

50 minut

1 týden +

10 nejvíce, 1

2-9

1õ&)-&%,63;ù

4VQFS*OUFOTJWF

Jaz. úroveň

101*4,63;ù
$POWFSTBUJPO

má 10 lekcí zaměřených na konverzaci týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

4UBOEBSE

má 15 lekcí obecné španělštiny se zaměřením na gramatiku a slovní zásobu týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

*OUFOTJWF

má 25 lekcí obecné španělštiny se zaměřením na gramatiku, slovní zásobu a konverzaci týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

4VQFS*OUFOTJWF

kombinuje kurz Intensive s 5 individuálními lekcemi týdně, jejichž náplň si určíte sami.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

$POWFSTBUJPO



5 280



10 440



1 720

4UBOEBSE



9 040



17 900



2 950

*OUFOTJWF



11 310



22 380



3 690

4VQFS*OUFOTJWF



18 840



37 300



6 150

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0ETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, cca 20 minut chůze od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
dvoulůžkový pokoj, polopenze, pouze pro klienty cestující společně, cena za osobu

3 990

570

jednolůžkový pokoj, polopenze

4 710

670

4EÓMFOâBQBSUNÈO, od 18 let, cca 20 minut chůze od školy, plně vybavená kuchyň, obývací pokoj, 1 - 2 koupelny, obvykle 3 - 4 ložnice, TV, WiFi zdarma, pračka je k dispozici v apartmánu. Ručníky a ložní prádlo si vezměte s sebou! (Ložní prádlo a ručníky si můžete pronajmout za 10 EUR za položku.) Noc navíc v létě nelze!
dvoulůžkový pokoj, bez stravy, pouze pro dvojice cestující společně, cena za osobu

2 140

500

jednolůžkový pokoj, bez stravy

2 510

500

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku do Alicante, Granady nebo Málagy a zpět za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUďW"MJDBOUF do ubytování stojí 1 300 Kč, zpět za stejnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUďW(SBOBEď do ubytování stojí 1 300 Kč, zpět za stejnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUďW.ÈMB[F do ubytování v Granadě stojí 4 400 Kč, zpět za
stejnou cenu. Z letiště v Málaze jezdí pravidelný autobus do Granady za cca 14 EUR.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 510 Kč. Učební materiály stojí 1 040 Kč.

---

Nevyučuje se: 6.1., 28.2. (Gr.), 20.3. (Ali), 7.4.,
20.4. (Ali), 1.5., 26.5. (Gra), 8.6. (Gr.), 23.6. (Ali.),
15.8., 12.10., 1.11., 8.12., 25.12. - 1.1.2024.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.15; 10.30 - 11.45; 12.15
- 13.55 hod. nebo v létě výjimečně 15.00 - 16.15;
16.30 - 17.45; 18.15 - 19.55 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Začátečníci mohou začít pouze: 9.1., 6.2., 6.3.,
3.4., 17.4., 2.5., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 3.7.,
10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 16.8., 23.8., 28.8.,
4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 13.11.2023.

101*4À,0-:
1SPZFDUP&TQBĖPM nabízí kurzy španělštiny v krásných španělských městech Alicante a Granada od
roku 1998 a těší se velké oblibě studentů. Proyecto
Espaňol má akreditaci Instituto Cervantes a je členem asociací FEDELE, AMEELE a EEA.
1SPZFDUP&TQBĖPM"MJDBOUF sídlí v centru města ve
dvou budovách, má 24 klimatizovaných, moderně
vybavených tříd. Studenti mají k dispozici knihovnu
a přístup na internet zdarma.
"MJDBOUF je přímořské letovisko s cca 300 000
obyvateli a bohatou historií. Leží přímo na Costa
Blanca, jednom z nejkrásnějších pobřeží Španělska.
V Alicante najdete stylové bulváry, moderní přístaviště, nákupní centra, učaruje Vám historické centrum. Bílé písečné pláže se táhnou od Alicante desítky kilometrů a dostanete se na ně příměstským
vlakem. Na krásných, čistých plážích v Alicante se
můžete koupat 10 měsíců v roce!
1SPZFDUP&TQBĖPM(SBOBEB sídlí v centru, má 6
moderně vybavených tříd a studovnu s přístupem
na internet zdarma.
(SBOBEB patří mezi nejkrásnější města Španělska.
Má 300 000 obyvatel, z toho je 60 000 studentů.
Díky studentům má Granada bohatý kulturní a společenský život. Ve městě probíhá skoro každý měsíc nějaký festival. Palác Alhambra s nejkrásnější
muslimskou architekturou v Evropě a úchvatnými zahradami Generalife si určitě zamilujete.

7Å-&5:"",5*7*5:
Proyecto Espaňol nabízí svým studentům bohatý
program pro volný čas. Škola organizuje návštěvy
místních muzeí a výstav nebo prohlídky památek s
průvodcem do okolních měst. Některé aktivity jsou
zdarma, některé se platí zvlášť.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina....................................................
2. Ruština........................................................
3. Italština ......................................................
4. Čínština .....................................................
5. Angličtina ..................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................

20%
20%
20%
15%
10%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

ÀQBOďMTLP

7BMFODJF DFOUSVN TUVEFOUĜWFUīÓEď LWBMJUOÓCVUJLPWÈÝLPMBQSPEPTQďMÏ
NPUJWPWBOÏTUVEFOUZ LVS[ZT%&-& UâEOZPE,č UâEOĜPE,č

7BMFODJF

ÀLPMB5BSPOKB4QBOJTI4DIPPM

Valencie

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, studenti při aktivitách a výuka
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

20

50 minut

1 - 36 týdnů

12 nejvíce

2-9

*OUFOTJWF $POWFSTBUJPO

20+5

50 minut

1 - 36 týdnů

12 nejvíce

2-9

*OUFOTJWF 1SJWBUF %&-&

20+5

50 minut

1 - 36 týdnů

12 nejvíce, 1

2-9

1õ&)-&%,63;ù
*OUFOTJWF

Jaz. úroveň

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny ve skupině nejvíce 12 studentů

*OUFOTJWF
$POWFSTBUJPO

má 20 lekcí obecné španělštiny a 5 lekcí zaměřených na zlepšení Vašich
konverzačních schopností týdně.

*OUFOTJWF
1SJWBUF %&-&

kombinuje kurz Intensive a 5 individuálních lekcí týdně. Tento kurz je ideální k přípravě na zkoušku DELE, která se koná 17.2., 14.4., 12.5.a 13.5., 7.7.,
8.9., 13.10., 17.11. a 18.11.2023.

101*4À,0-:

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





3





EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF

4 990



13 920





3 720

*OUFOTJWF $POWFSTBUJPO

6 030



16 910





4 720

*OUFOTJWF 1SJWBUF %&-&

9 620



27 350





8 130

Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0EOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, cca 45 minut chůze od školy, sdílená koupelna, WiFi a praní 1x týdně zdarma
jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

5 690

910

jednolůžkový pokoj, plná penze, sdílená koupelna

6 730

1 040

 "QBSUNÈO #BTJD, do 35 minut chůze od školy, vybavená kuchyň, TV, WiFi zdarma, pračka, povlečení,
ručníky s sebou, blízko centra města, depozit 100 EUR
jednolůžkový pokoj, bez stravy, sdílená koupelna

3 890

1 040

dvoulůžkový pokoj, bez stravy, sdílená koupelna, pouze pro dvojice cestující společně

3 500

780

"QBSUNÈO4VQFSJPS, do 35 minut chůze od školy, sdílená kuchyň, TV, WiFi zdarma, pračka, úklid 1x týdně,
ručníky s sebou, blízko centra města, depozit 100 EUR
jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna

5 180

1 300

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku do Valencie a zpět za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště ve Valencii do ubytování stojí 1 420 Kč, odvoz zpět stojí stejně.
Pro studenty, kteří přijíždějí po 23.00 hod., je odvoz organizovaný školou povinný!

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 960 Kč.
2. Studenti s úrovní B2 a C1 si ve škole koupí učebnice za cca 24 EUR.

---

Nevyučuje se: 6.1., 20.1., 17.2., 17.3., 7.4.,
10.4., 1.5. 13.10., 1.11., 1.12., 8.12., 25.12. 29.12.2023. O náhradním programu budete informováni ve škole.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.40; 11.00 - 12.40;
12.45 - 13.35; 13.35 - 14.25 hod. V letních měsících může výuka probíhat od 14.30 - 16.10;
16.30 - 18.10 hod., nebo se výuka může střídat,
tj. Po, St a Pá dopoledne, Út a Čt odpoledne a
naopak. Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí
svátek, výuka začíná v úterý. Začátečníci pouze:
9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4.,
2.5., 15.5., 29.5., 5.6., 12.6., 19.6., 26.6., 3.7.,
10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 14.8., 21.8., 28.8.,
4.9., 11.9., 18.9., 2.10., 16.10., 6.11., 20.11.,
4.12.2023. Zkoušky DELE se konají: 17.2., 14.4.,
12. a 13.5., 7.7., 8.9., 13.10., 17.a 18.11.2023.
Přihlášky ke zkoušce musíte podat nejméně 7 týdnů před datem zkoušky.
5BSPOKB 4QBOJTI 4DIPPM vznikla roku 2004 a
řídí ji mladý energický tým. Je akreditována Instituto Cervantes, patří do asociace IALC a je akreditovaným centrem pro zkoušku DELE. Sídlí v klimatizované budově v centru Valencie, 15 minut autobusem od pláže. Můžete využívat knihovnu, multimediální studovnu, oddechovou místnost, WiFi je
zdarma. Interiér školy je vyzdobený malbami místních malířů a všechny třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou.
7BMFODJFje krásné historické město ležící na Costa
del Azahar - Pobřeží pomerančového květu. Město
má cca 1 milion obyvatel a kromě vývozu pomerančů proslulo jako domov paelly. Určitě znáte futuristickou stavbu „Město umění a věd“. Můžete se slunit
na 2 kilometry dlouhých valencijských plážích Malvarrosa a Las Arenas, které mají krásně teplou vodu.
Ve Valencii se také konají slavné festivaly jako např.
Fallas Festival v březnu, Fiber Fib (rockový festival)
v červenci anebo La Tomatina na konci srpna.

7Å-&5:"",5*7*5:
Taronja organizuje pro své studenty aktivity pro
volný čas, např. uvítací paellový večírek, prohlídku města Valencie, lekce vaření, lekce zaměřené
na valencijskou kulturu a další. Kromě těchto aktivit
se můžete navštěvovat kina, divadla, muzea, koncerty, taneční párty anebo lekce flamenca, o víkendu výlety do blízkých měst, např. Xativa, Sagunta.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina.................................................... 28%
2. Italština....................................................... 14%
3. Nizozemština............................................ 13%
4. Angličtina...................................................
9%
5. Francouzština............................................
6%
èFÝUÓTUVEFOUJ............................................... 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

ÀQBOďMTLP

.ÈMBHB LVS[ZÝQBOďMÝUJOZ ÝLPMBNFUSĜPEQMÈäF OFKWÓDFTUVEFOUĜWF
UīÓEď 8J'J[EBSNB UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

.ÈMBHB

ÀLPMB4QSBDIDBGGF.ÈMBHB

Málaga

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, studenti ve volném čase a během výuky
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

4UBOEBSE

20

45 minut

2 týdny +

10 nejvíce

1-8

*OUFOTJWF

30

45 minut

2 týdny +

10 nejvíce

1-8

20+10

45 minut

2 - 8 týdnů

10 nejvíce, 1

1-8

1õ&)-&%,63;ù

4UBOEBSE 

Jaz. úroveň

101*4,63;ù
4UBOEBSE

má 20 lekcí výuky obecné španělštiny týdně ve třídě nejvíce 10 studentů.

*OUFOTJWF

má 30 lekcí výuky obecné španělštiny týdně ve třídě nejvíce 10 studentů.

4UBOEBSE 

má 20 lekcí ve skupině nejvíce 10 studentů a 10 individuálních lekcí španělštiny
týdně. Náplň individuálních lekcí si určuje klient sám.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











4UBOEBSE



13 570



26 830



EBMÝÓUâEFO
3 970

*OUFOTJWF



21 100



41 770



6 470

4UBOEBSE 



43 710



86 530

---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLÞčUPWBOâÝLPMPVKF,č6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFEPTPCPUZ
TF[ØOB"

TF[ØOB#

TF[ØOB$

OPDOBWÓD"

3PEJOB, max. 30 minut od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
dvoulůžkový pokoj, polopenze

5 700

6 600

8 550

1 140

jednolůžkový pokoj, polopenze

6 730

7 640

9 580

1 350

"QBSUNÈO4UBOEBSE, od 18 let, 15 minut chůze od školy, 2 - 5 pokojů v apartmánu, společná koupelna,
kuchyňka a pračka, WiFi zdarma
dvoulůžkový pokoj, bez stravy

3 890

4 790

6 730

780

jednolůžkový pokoj, bez stravy

5 440

6 350

8 290

1 090

4UVEJP, od 18 let, 20 minut chůze od školy, garsonka, vlastní koupelna a kuchyně, WiFi zdarma, pračka k dispozici
dvoulůžkový pokoj, bez stravy

6 990

7 900

9 840

1 400

jednolůžkový pokoj, bez stravy

11 140

12 040

13 990

2 230

4F[ØOB" 1.1. - 25.3. a 29.10. - 23.12.; TF[ØOB# 26.3. - 17.6. a 3.9. - 28.10.; TF[ØOB$ 18.6. - 2.9.2023.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Málaga - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování stojí 2 330 Kč, oba odvozy stojí také 2 330 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 490 Kč. Ubyt. poplatek účtovaný školou je 1 990 Kč.
2. Učební materiály si můžete zapůjčit za 4 EUR týdně, vratný depozit je 15 EUR.
3. Noci navíc jsou v sezóně B a C dražší. Škola si může účtovat poplatek za spec. dietu dle typu diety.

---

/FWZVčVKFTF 2.1., 6.1., 28.2., 7.4., 1.5., 15.8.,
8.9., 12.10., 1.11., 8.12., 25.12. - 29.12.2023.
7âVLBQSPCÓIÈ
Standard: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 hod.
Intensive: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15; 14.00 15.30 hod. V létě může výuka probíhat i odpoledne.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Naprostí začátečníci pouze: 9.1., 6.2., 6.3., 3.4.,
2.5., 5.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 4.9., 2.10., 6.11.,
4.12.2023.

101*4À,0-:
Kurzy španělštiny v Málaze nabízí 4QSBDIDBGGF
.ÈMBHBod roku 1986, je součástí mezinárodního řetězce škol Sprachcaffe, který má školy v řadě
zemí světa. Škola má prestižní akreditaci CEELE, nabízí kvalitní kurzy španělštiny.
Sprachcaffe Málaga sídlí v klasické andaluské vile
v rezidenční čtvrti Pedregalejo - asi 2 kilometry od
centra města a necelých 400 metrů od pláže! Škola má 13 tříd! Do centra se dostanete pěšky nebo
autobusem, zastávka je hned vedle školy.
Sprachcaffe Málaga má 13 klimatizovaných tříd,
střešní terasu, školní kavárnu La Tortuga, kde si můžete koupit občerstvení, WiFi je zdarma.
.ÈMBHB má 550 000 obyvatel, leží na jihovýchodním pobřeží Španělska. Málaga je rodištěm Pabla
Picassa a Antonia Banderase, má krásnou katedrálu
a arabský hrad Alcazaba. Málaga je ideální místo
nejen pro kurzy španělštiny, ale také k výletům do
dalších měst jako je Sevilla, Córdoba a Granada.

7Å-&5:"",5*7*5:
Sprachcaffe Málaga organizuje pro své studenty večerní výpravy po tapas barech, lekce vaření
paelly pod vedením školního šéfkuchaře, ochutnávky místních vín a vycházky po památkách. Škola je
jen 400 metrů od pláže! O víkendech můžete vyrazit na placené výlety do Granady, Cordoby, Sevilly.
Sprachcaffe Málaga pořádá víkendové výlety do
Maroka (občané ČR nepotřebují vízum, ale musíte
mít pas, občanský průkaz nestačí). Na kurz španělštiny v Málaze určitě nezapomenete!

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina........................................................ 27%
2. Nizozemština................................................ 11%
3. Italština.......................................................... 9%
4. Japonština..................................................... 5%
5. Portugalština................................................. 5%
èFÝUÓTUVEFOUJ............................................... 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

(VBUFNBMB

(VBUFNBMB "OUJHVB OÈEIFSOÏ CF[QFčOÏNďTUP JOEJWJEVÈMOÓLVS[ZÝQBOďMÝUJOZ
8J'J[EBSNB SPEJOZ BQBSUNÈOZ MFLDFJOEJWJEVÈMOÓWâVLZ[B,č

"OUJHVB

ÀLPMB5FDÞO6NÈO"OUJHVB

Antigua

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 1.1., 6.4., 7.4., 1.5., 30.6., 15.9.,
20.10., 1.11., 25.12. 2023.
Výuka probíhá: Individual 20, 25, 30 a 35: 8.00
- 10.00; 10.30 - 12.00.
Přesný rozvrh stanoví škola po dohodě s Vámi.
Začátky: Kterýkoliv všední den, začátek kurzu si
můžete zvolit podle nejlepší ceny letenky!
Guatemala, studenti při aktivitách a Antigua

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

60 minut

1 týden +

1 klient

2-8

*OEJWJEVBM
*OEJWJEVBM

25

60 minut

1 týden +

1 klient

2-8

*OEJWJEVBM

30

60 minut

1 týden +

1 klient

2-8

*OEJWJEVBM

35

60 minut

1 týden +

1 klient

2-8

101*4,63;ù
*OEJWJEVBM

má 20, 25, 30 nebo 35 individuálních lekcí týdně po 60 minutách.
Lekce bývají rozloženy převážně do dopoledních hodin, škola Tecún Umán se pokusí
přizpůsobit Vašemu přání, pokud budete požadovat jiný č asový rozvrh. Učitelé
sestaví program výuky tak, aby Vám vyhovoval.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

*OEJWJEVBM



15 980



31 480



5 250

*OEJWJEVBM



17 970



35 570



5 900

*OEJWJEVBM



21 790



43 130



7 170

*OEJWJEVBM



25 160



49 670



8 200

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V
OFCPPETPCPUZEPTPCPUZ

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, cca 20 minut chůze od školy, k praní můžete využít veřejnou prádelnu
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze ve všední dny

3 710

620

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, plná penze ve všední dny, WiFi, TV

6 180

1 110

"QBSUNÈOZ, od 18 let, cca 5 minut chůze od školy, jednoložnicové nebo dvouložnicové, různé kategorie, WiFi zdarma, TV, obývací pokoj, vlastní koupelna a kuchyně, bez stravy, praní ve veřejné prádelně, cena cca 6 960 Kč týdně.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku z Prahy do Guatemala City a zpět, se dvěma přestupy, jedním v Evropě
a druhým většinou v USA (budete potřebovat registraci ESTA - stojí 21 USD).
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Guatemala City do Antiguy (40 km) stojí 1 240 Kč, odvoz
zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Při pobytu do 90 dnů nepotřebují čeští a slovenští občané vízum.
2. Příplatek za speciální dietu v hostitelské rodině není.

---

101*4À,0-:
5FDÞO6NÈO"OUJHVB je špičková škola nabízející
kurzy španělštiny v guatemalské Antiguě, byla založena v roce 1983. Škola má 35 lektorů s průměrně
20letou praxí výuky španělštiny. Škola má patia, kde
většinou probíhá výuka, 3 počítače, WiFi zdarma
a TV v klubovně. Studentům je k dispozici o přestávkách zdarma káva, čaj a voda.
"OUJHVB má 46 000 obyvatel, byla založena roku
1524 a stala se hlavním městem španělské Střední
Ameriky. Antigua leží blízko hlavního města Guatemala City a je považovaná za nejkrásnější město
Střední Ameriky. Turisty láká nádherná španělská
koloniální architektura a blízké mayské památky.
Antigua má skvělé podnebí, panuje v ní věčné jaro
(denní teploty se pohybují od 23°C do 31°C).
Nejchladnější je leden s 23°C, nejteplejší jsou červen - září (31°C). Nejméně prší v lednu až dubnu,
nejvíce v červenci až listopadu.
(VBUFNBMB leží ve Střední Americe, byla založena
roku 1821, má 14,7 milionů obyvatel, z toho 42%
jsou Indiáni, potomci starých Mayů. Úřední jazyk je
španělština. Nejslavnější památky Guatemaly jsou
mayské chrámy v lokalitě Tikal. Tamní pyramidy
pocházejí ze 4. století př.n.l.

7Å-&5:"",5*7*5:
Tecún Umán Antigua nabízí studentům španělštiny
lekce tance, vaření a výroby keramiky, promítání filmů, návštěvy místních muzeí či přednášky o guatemalské historii, kultuře a výlety na kávové plantáže.
Tecún Umán pořádá placené víkendové výlety na
plantáže, do Tikalu, k jezeru Lago de Atitlan obklopenému vulkány nebo na pláž Monterrico. Cena výletů je 65 - 275 USD. Na intenzivní kurzy španělštiny v krásném městě Antigua určitě nezapomenete!

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Japonština..................................................... 50%
2. Angličtina..................................................... 35%
3.Francouzština ............................................... 2%
4. Němčina ...................................................... 2%
èFÝUÓTUVEFOUJ............................................... 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WTF[ØOďMFU

,PMVNCJF

,VS[ZÝQBOďMÝUJOZ #PHPUÈ IJTUPSJDLÏDFOUSVN LWBMJUOÓÝLPMB TUVEFOUĜWFUīÓEď
8J'J[EBSNB JOEJWJEVÈMOÓMFLDF UâEOZPE,č UâEOĜPE,č

Bogotá

ÀLPMB*OUFSOBUJPOBM)PVTF#PHPUÈ

Bogotá

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti při výuce, patio školy, studenti o přestávce

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

20

55 minut

2 týdny +

8 nejvíce, obvykle 5

1-9

10, 15, 20

55 minut

2 - 12 týdnů

1 klient

1-9

20+10

55 minut

2 - 12 týdnů

8 nejvíce, obvykle 5, 1

3-9

*OUFOTJWF
*OEJWJEVBM  
#VTJOFTT4QBOJTI

101*4,63;ù
Pro studenty, kteří chtějí studovat španělštinu v exotické Bogotě.
*OUFOTJWF

má 20 lekcí španělštiny týdně ve skupině nejvíce 8 studentů.

*OEJWJEVBM

má 10, 15 nebo 20 individuálních lekcí obecné španělštiny týdně.
Náplň kurzu si určuje sám klient.

#VTJOFTT4QBOJTI

kombinuje kurz Intensive s 10 individuálními lekcemi týdně, které jsou zaměřeny na obchodní španělštinu - prezentace, obchodní jednání, telefonáty atd.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF



17 230



31 270



4 860

*OEJWJEVBM



22 980



45 530



---

*OEJWJEVBM



32 310



63 960



---

*OEJWJEVBM



42 640



84 390



---

#VTJOFTT4QBOJTI



40 210



76 650



---

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, snídaně

6 620

890

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

7 360

890

3PEJOB, do 35 minut MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

Nevyučuje se: 9.1., 20.3., 6.4., 7.4., 1.5., 22.5.,
12.6., 19.6., 3.7., 20.7., 7.8., 21.8., 16.10., 6.11.,
13.11., 8.12.2023.
Výuka probíhá: 9.00 - 13.00 hod., 20 minut přestávka.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Data pro naprosté začátečníky: 2.1., 16.1., 6.2.,
20.2., 6.3., 27.3., 3.4., 10.4., 24.4., 8.5., 15.5.,
5.6., 26.6., 10.7., 24.7., 14.8., 28.8., 4.9.,
18.9., 2.10., 9.10., 23.10., 20.11., 27.11., 11.12.,
18.12.2023.

101*4À,0-:
Kurzy španělštiny v Bogotě nabízí škola *OUFSOBUJPOBM)PVTF#PHPUÈ od roku 2007. Škola sídlí
v krásné starodávné budově v La Candelaria, srdci historické části Bogoty. Budete obdivovat krásné
původní cihlové a dřevěné podlahy a ze dřeva vyřezávané stropy. IH Bogotá patří do prestižního řetězce škol International House, má 11 moderně vybavených tříd, WiFi zdarma, 2 multimediální učebny, posluchárnu a dvě prostorná patia k relaxaci.
Bogotá je ideální místo pro studium španělštiny. Je
to životem kypící aglomerace s 8 milióny obyvatel.
Má bohatou kulturní tradici, přezdívá se mu „Atény Latinské Ameriky“. Leží 2 650 metrů nad mořem.
Najdete zde překrásné ukázky koloniální i moderní
architektury a mnoho muzeí (např. muzeum zlata).
Navštivte město Guatavita, kde Indiáni uchovávali své zásoby zlata, či solnou katedrálu Zipaquirá.
Průměrná teplota v Bogotě je 14°C, nejsušší měsíce jsou prosinec až březen, nejvíce prší v dubnu, květnu, září až listopadu. Bezpečnostní situace
se v posledních letech výrazně zlepšila, Bogotá je
bezpečnější než Rio de Janeiro nebo Mexico City.

7Å-&5:"",5*7*5:

)PUFM, různé cenové kategorie, od 45 do 100 USD za noc.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku do Bogoty (se dvěma přestupy) a zpět za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Bogotě do ubytování stojí 1 240 Kč. Odvoz zpět stojí stejně.
Pokud budete přilétat nebo odlétat mezi 21.00 - 8.00 hod., cena jednoho odvozu bude 1 850 Kč.

PŘÍPLATKY:
1. Učební materiály se platí na místě, stojí cca 50 USD.
2. Při pobytu do 90 dnů nepotřebují čeští a slovenští občané vízum.

---

International House Bogotá organizuje pro své studenty zajímavý program pro volný čas, např. večírek na uvítanou, návštěvu místních muzeí, promítání
filmů, lekce salsy. Platíte si pouze vstupné a dopravu.
V sobotu se jezdí například do měst Zipaquirá,
Boyacá nebo Guatavita. Bogotá má více než 300
km cyklostezek. Na kurz španělštiny v Kolumbii
určitě nezapomenete!

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina.................................................... 45%
2. Francouzština................................................ 29%
3. Portugalština ............................................. 15%
4. Angličtina ................................................... 5%
èFÝUÓTUVEFOUJ...............................................  

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU 

,PTUBSJLB

,PTUBSJLB LVS[ZÝQBOďMÝUJOZ QMÈä1MBZB+BDØ OÈEIFSOÏMFUPWJTLP TLWďMâTVSG 
OFKWÓDFTUVEFOUĜWFUīÓEď SPEJOZBBQBSUNÈOZ UâEOZLVS[VPE,č

1MBZB+BDØ

ÀLPMB%JÈMPHP"DBEFNÓB5JDBEF&TQBĖPM

Playa Jacó

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 6.4., 7.4., 1.5., 25.7., 2.8., 14.8.,
15.9., 1.12.2023.
Výuka probíhá: 8.00 - 9.40; 10.00 - 11.40 hod.
Lekce One to One probíhají po 12.20 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:

Studenti na pláži, tukan, studenti při aktivitách, budova školy

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

20

50 minut

1 týden +

6 nejvíce

2-8

20+5

50 minut

1 týden +

6 nejvíce, 1

2-8

20

50 minut

1 týden +

1 klient

2-8

*OUFOTJWF
*OUFOTJWF1MVT
0OFUP0OF

Jaz. úroveň

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině max. 6 studentů.

*OUFOTJWF1MVT

kombinuje kurz Intensive a 5 individuálních lekcí týdně.

0OFUP0OF má 20 individuálních lekcí španělštiny týdně. Promyslete si, na které dovednosti
nebo témata se chcete zaměřit a sdělte nám své požadavky.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ



3







*OUFOTJWF



23 470



46 240



EBMÝÓUâEFO
7 390

*OUFOTJWF1MVT



31 980



62 940



10 130

0OFUP0OF



35 880



68 760



10 580

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

5 990

960

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0EOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
3PEJOB, do 20 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená
koupelna, praní 1x týdně zdarma, vlastní ručníky s sebou

"QBSUNÈO, od 18 let, cca 15 minut chůze od školy, 2 ložnice, kuchyňka, televize, depozit 100 USD, vlastní
ručníky s sebou, pračka je k dispozici v apartmánu

Kurzy španělštiny v Kostarice vyučuje škola %JÈMPHP"DBEFNÓB5JDBEF&TQBĖPMod roku 1986.
Pobočku v Playa Jacó škola otevřela na začátku
roku 2007, aby nabídla kurzy španělštiny na oblíbené pláži, v přímořském letovisku, které proslulo
jako ráj surfařů.
Diálogo Academía Tica sídlí v Playa Jacó, v příjemné rezidenční čtvrti na ulici Calle Naciones Unidas,
15 minut chůze od pláže. V okolí školy jsou hotely,
restaurace, obchody a půjčovny kol.
Škola má zahradu o rozloze 900 m2, terasu a malý
bazén, 4 třídy (terasa se také využívá k výuce), WiFi
připojení zdarma, knihovničku, videotéku a audiotéku, 3 toalety a kuchyňku.
1MBZB+BDØ je nejprestižnější kostarické pacifické
letovisko, leží jeden a půl hodiny jízdy od San José,
má celoročně tropické podnebí - průměrné teploty jsou 25 - 30 stupňů Celsia. Playa Jacó proslula
jako ráj surfařů a potápěčů. Nejméně v této lokalitě prší od prosince do konce dubna. Pokud Vás
omrzí pláž, jen 25 km severně od Playa Jacó je
národní park Carara, kde si můžete prohlédnout
tukany a makaky.
,PTUBSJLB má 3,2 miliony obyvatel a je považována za „středoamerické Švýcarsko“, je to stabilní
a prosperující země. Gramotnost je 95%, Kostaričané přesně vyslovují a mluví pomalu, což studenti
španělštiny vítají. Kostarika má nejvíce národních
parků ve Střední Americe a na pobřeží Tichého
oceánu má skvělé pláže.

dvoulůžkový pokoj, bez stravy, pouze pro dvojice cestující společně, cena za osobu

3 590

600

7Å-&5:"",5*7*5:

jednolůžkový pokoj, bez stravy

4 790

840

Kurzy španělštiny v Playa Jacó doplňují různé aktivity: ochutnávky ovoce, kávy, lekce vaření a míchání koktejlů, lekce tance, různé hry a workshopy,
návštěvy bio farem, filmová odpoledne, návštěvy
místních trhů, mezinárodní studentské večeře a další. Škola také nabízí placené výlety.

%013"7"
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPVz letiště v San José do Playa Jacó stojí 3 210 Kč. Platí pro přílety od
5.00 do 19.30 hod. Při pozdějším příletu (nejlépe v sobotu) Vám zajistíme hotel u letiště San José za cca
2 700 Kč a druhý den odvoz do Playa Jacó za 3 210 Kč. Odvoz zpět stojí stejně. Autobus z hl. autobus.
nádraží San José do Playa Jacó stojí cca 9 USD. Shuttle letiště San José - Playa Jacó stojí cca 60 USD.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.

Zapůjčení učebních materiálů stojí 35 USD, platí se na místě. V apartmánu se platí depozit 100 USD.
Pro pobyty do 90 dnů nepotřebují občané ČR a SR do Kostariky vízum.
Při odletu se platí odletová taxa cca 29 USD, většina aerolinek zahrnuje tuto taxu do ceny letenky.
Příplatek za speciální dietu v hostitelských rodinách není, ale student si hradí potraviny sám.

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina.................................................... 30%
2. Angličtina................................................... 24%
3. Francouzština............................................
8%
4. Nizozemština............................................
7%
èFÝUÓTUVEFOUJ...............................................  

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

,PTUBSJLB

,PTUBSJLB LVS[ZÝQBOďMÝUJOZ 4BO+PTÏ WZTPLÈLWBMJUB QīÓQSBWBOB[LPVÝLV
%&-& OFKWÓDFTUVEFOUĜWFUīÓEď UâEOZPE,č UâEOĜPE,č

4BO+PTÏ$PSPOBEP

ÀLPMB%JÈMPHP"DBEFNÓB5JDBEF&TQBĖPM
San José

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Budova školy, studenti na výletě
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

20

50 minut

1 týden +

6 nejvíce

2-8

*OUFOTJWF1MVT

20+5

50 minut

1 týden +

6 nejvíce, 1

2-8

4VQFS*OUFOTJWF1MVT

2-8

1õ&)-&%,63;ù
*OUFOTJWF

Jaz. úroveň

20+10

50 minut

1 týden +

6 nejvíce, 1

0OFUP0OF

10

50 minut

1 - 12 týdnů

1 klient

2-8

0OFUP0OF

20

50 minut

1 - 12 týdnů

1 klient

2-8

20+10

50 minut

1 - 4 týdny

6 nejvíce

5-8

%&-&&YBN1SFQBSBUJPO

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 6 studentů.

*OUFOTJWF1MVT

kombinuje kurz Intensive s 5 individuálními lekcemi týdně.

4VQFS*OUFOTJWF1MVT

kombinuje kurz Intensive s 10 individuálními lekcemi týdně.

0OFUP0OF 

má 10 nebo 20 individuálních lekcí týdně.

%&-&&YBN
1SFQBSBUJPO

má 20 lekcí obecné španělštiny ve skupině max. 6 studentů a 10 lekcí přípravy na zkoušku DELE týdně. Kurz DELE Exam Preparation trvá 1 až 4 týdny.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ



3







EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF



19 410



37 860



5 950

*OUFOTJWF1MVT



27 990



55 110



8 830

4VQFS*OUFOTJWF1MVT



36 660



71 610



11 620

0OFUP0OF



18 690



36 420



---

0OFUP0OF



35 940



68 760



---

%&-&&YBN1SFQBSBUJPO



33 780



65 650

---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0EOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

5 570

850

3PEJOB4UBOEBSE, do 30 minut chůze od školy, sdílená koupelna, jednolůžkový
pokoj, polopenze, vlastní ručníky s sebou, praní 1x týdně zdarma

3PEJOB4UBOEBSE1MVT, do 30 minut chůze od školy, vyšší standard, vlastní koupelna, praní 1x týdně zdarma
dvoulůžkový pokoj, polopenze, vlastní ručníky s sebou, praní v ceně, cena za osobu

4 840

850

jednolůžkový pokoj, polopenze, vlastní ručníky s sebou, praní v ceně

6 290

970

"QBSUNÈO, v areálu školy, od 18 let, sdílená koupelna a kuchyňka, TV, WiFi zdarma, pračka k dispozici v apartmánu
dvoulůžkový pokoj, bez stravy, cena za osobu, pouze pro dvojice cestující společně

2 900

480

jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní ručníky s sebou

3 630

610

%013"7"
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v San José do ubytování stojí 1 360 Kč, odvoz zpět je za stejnou cenu.

/FWZVčVKFTF 6.4., 7.4., 1.5., 25.7., 2.8., 14.8.,
15.9, 1.12.2023..
7âVLBQSPCÓIÈ Intensive: 8.00 - 9.40; 10.00 - 11.40
hod. Intensive Plus 8.00 - 9.40; 10.00 - 11.40; 12.20 14.00 hod. Lekce One to One probíhají odpoledne.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Zkouška DELE: 14.4., 20.5., 7.7., 18.11.2023.
Na kurz DELE Exam nastupte 1 - 4 týdny před
zkouškou. Registrace je nejpozději 2 měsíce před
zkouškou!

101*4À,0-:

Kurzy španělštiny v San José, hlavním městě Kostariky, vyučuje škola %JÈMPHP"DBEFNÓB5JDBEF
&TQBĖPM od roku 1986. Škola má kvalifikované učitele, 10 tříd, knihovnu, počítačovou učebnu, WiFi
připojení, zahradu o rozloze 3 800 m2 a kavárnu.
Diálogo Academía Tica patří mezi nejlepší školy
v Kostarice, má akreditaci Instituto Cervantes a nabízí přípravné kurzy španělštiny ke zkoušce DELE.
Škola sídlí v klidné čtvrti Coronado na okraji hlavního města San José, v areálu bývalé kávové plantáže. Centrum San José je 20 minut jízdy autobusem
(jezdí každých 15 minut, jízdenka stojí půl dolaru).
Škola má také pobočku na krásné pláži Jacó.
,PTUBSJLB je tropická země, má 3,2 miliony obyvatel a je považována za „středoamerické Švýcarsko“.
Kostarika má řadu národních parků.
Kostaričané přesně vyslovují a mluví pomalu, což studenti španělštiny vítají. Negramotnost je velmi nízká.
Podnebí hlavního města Kostariky 4BO+PTÏ (leží
1 100 metrů nad mořem) lze charakterizovat jako
„věčné jaro“ (teploty od 16°C do 26°C). Suché
období je v San José od prosince do konce dubna, od května do listopadu odpoledne častěji prší.

7Å-&5:"",5*7*5:
Kurzy španělštiny v San José doprovázejí různé aktivity: ochutnávky ovoce, kávy, lekce vaření a míchání koktejlů, lekce tance, různé hry a workshopy, návštěvy bio farem, filmová odpoledne, návštěvy mísních trhů, mezinárodní studentské večeře a další.
Škola také nabízí placené výlety.

1õ¶1-"5,:

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

1.
2.
3.
4.
5.

1. Angličtina................................................... 24%
2. Němčina ................................................... 19%
3. Francouzština............................................ 12%
4. Nizozemština............................................ 10%
èFÝUÓTUVEFOUJ...............................................  

Zkouška DELE stojí 105 - 180 USD dle jazykové úrovně, platí se na místě.
Zapůjčení učebních materiálů stojí cca 35 USD, platí se na místě.
Pro pobyt do 90 dnů nepotřebují občané ČR a SR vízum. Při odletu se platí odletová taxa 29 USD.
Příplatek za speciální dietu v hostitelských rodinách není. Student si speciální potraviny hradí sám.
V apartmánu se platí vratný depozit 100 USD.

---

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

.FYJLP

1MBZBEFM$BSNFOCF[QFčOÏ LSÈTOÏMFUPWJTLP LWBMJUOÓÝLPMBBSF[JEFODFCMÓ[LP
QMÈäF NBYTUVEFOUĜWFUīÓEď LVS[ZWBīFOÓBUBODF UâEOZLVS[VPE,č

1MBZBEFM$BSNFO

ÀLPMB*OUFSOBUJPOBM)PVTF3JWJFSB.BZB

Playa
del Carmen

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Výuka, vchod do školy, studenti na výletě a pláž
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

20

55 minut

1 týden +

8 nejvíce

1-9

*OUFOTJWF .FYJDBO$PPLJOH

20+2

55 minut

1 týden +

8 nejvíce

1-9

*OUFOTJWF -BUJO%BODJOH

20+2

55 minut

1 týden +

8 nejvíce

1-9

1õ&)-&%,63;ù
*OUFOTJWF

Jaz. úroveň

101*4,63;ù

/FWZVčVKFTF 6.2., 20.3., 6.4., 7.4., 1.5., 20.11.,
25.12.2023.
7âVLBQSPCÓIÈ 9.30 - 11.20; 11.40 - 13.30 hod.
Výuka vaření a tance je od 14.30 do 16.00 hod.,
většinou v úterý a ve čtvrtek.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Naprostí začátečníci mohou začít: 9.1., 23.1.,
7.2., 20.2., 6.3., 21.3., 3.4., 17.4., 2.5., 15.5.,
29.5., 12.6., 26.6., 10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9.,
18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12.,
26.12.2023.

101*4À,0-:

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 8 studentů.

*OUFOTJWF .FYJDBO
$PPLJOH

má 20 lekcí španělštiny ve skupině nejvíce 8 studentů a 2 lekce zaměřené
na výuku mexické kuchyně týdně. Suroviny a konzumace jsou v ceně kurzu.

*OUFOTJWF -BUJO
%BODJOH

má 20 lekcí španělštiny týdně ve skupině nejvíce 8 studentů a 2 lekce nácviku
latinskoamerických tanců týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ







4



EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF

5 750



17 070

22 530



5 220

*OUFOTJWF .FYJDBO$PPLJOH

9 820



29 170

38 480



9 250

*OUFOTJWF -BUJO%BODJOH

9 820



29 170

38 480



9 250

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0EOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 20 minut chůze od školy, veřejná prádelna blízko školy - 1 kg prádla stojí cca 2 USD
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, snídaně, WiFi zdarma

6 620

890

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze, WiFi zdarma

7 360

890

 3F[JEFODF ÝLPMZ, od 18 let, cca 5 minut chůze od školy, lednička, klimatizace, kabelová TV, společná kuchyně v objektu, veřejná prádelna je nedaleko - poplatek za vyprání 1 kg prádla je cca 2 USD
dvoulůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna, WiFi zdarma

3 850

890

dvoulůžkový pokoj, snídaně, vlastní koupelna, WiFi zdarma

4 720

890

dvoulůžkový pokoj, polopenze, vlastní koupelna, WiFi zdarma

5 780

890

jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna, WiFi zdarma

5 340

890

jednolůžkový pokoj, snídaně, vlastní koupelna, WiFi zdarma

6 220

890

jednolůžkový pokoj, polopenze, vlastní koupelna, WiFi zdarma

7 260

890

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Cancún - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Cancúnu do ubytování v Playa del Carmen stojí 2 420 Kč.
Odvoz zpět za stejnou cenu. Cena odvozu v době mezi 18.00 - 8.00 hod. je 3 340 Kč za jednu cestu.

1õ¶1-"5,:
1. 3FHJTUSBDFKFQSPLMJFOUZ*/5"$5V[EBSNB Učební materiály se platí na místě, cca 50 USD.
2. Pro pobyt v Mexiku do 90 dnů nepotřebují občané ČR a SR vízum.

---

*OUFSOBUJPOBM )PVTF 3JWJFSB .BZB vznikla
roku 2003 jako pobočka školy International
House Barcelona. Školy International House mají
vždy velmi vysoký standard výuky.
IH Riviera Maya nabízí kurzy španělštiny v centru
Playa del Carmen, v renovované budově 300 metrů od pláže. Škola má 10 klimatizovaných učeben
a zahradu, 7 počítačů v internetové učebně, WiFi
připojení je zdarma. Internetové kavárny si za hodinu internetu účtují cca 3 USD. Snídani nebo oběd
si můžete koupit ve školní kavárně.
Škola má vlastní kvalitní rezidenci, kde jsou pokoje s vlastní koupelnou a WiFi zdarma, jen 5 minut
chůze od školy!
1MBZBEFM$BSNFO je krásné, bezpečné karibské
letovisko s 250 000 obyvateli 60 km jižně od
Cancúnu. Město má nádhernou, dlouhou písčitou
pláž. Průměrné denní teploty v Playa del Carmen
se pohybují od 26°C (listopad - leden) do 31°C
(červenec - srpen). Blízko jsou mayská města Chichen Itzá, Túlum a Cobá.
Ideální doba k návštěvě Playa del Carmen je listopad až květen. Oslnivě bílý písek a tyrkysový Karibik čekají jen na Vás!

7Å-&5:"",5*7*5:
International House Riviera Maya organizuje večírky, konverzační kluby s místními studenty, promítání mexických filmů, lekce vaření a latinskoamerických tanců a placené výlety do Chichen Itzá, Tulumu či Havany nebo potápění na korálových útesech
ostrova Cozumel.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina...................................................... 28%
2. Angličtina.................................................... 20%
3. Portugalština............................................... 20%
4. Holandština................................................ 3%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................. 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

1BOBNB

1BOBNB$JUZ QSPTQFSVKÓDÓWFMLPNďTUP LWBMJUOÓÝLPMBWDFOUSVNďTUB OFKWÓDF
TUVEFOUĜWFUīÓEď UâEOZLVS[VPE,č UâEOZLVS[VPE,č

1BOBNB$JUZ

ÀLPMB&1"&TQBĖPMFO1BOBNÈ
Panama City

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1., 9.1., 20.2. - 22.2., 7.4., 1.5.,
3.11., 6.11., 10.11., 28.11., 25.12.2023.
Nahrazuje se pouze individuální výuka.
Výuka probíhá: Semi Intensive: 9.00 - 10.30;
10.45 - 12.00 hod.
Intensive: navíc 12.10 - 13.00 hod.
Super Intensive: navíc 14.00 - 16.00 hod individuální lekce a každý čtvrtek kulturní workshop.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Naprostí začátečníci: 3.1., 30.1., 27.2., 27.3., 24.4.,
22.5., 26.6., 24.7., 21.8., 18.9., 16.10., 13.11.,
4.12.2023

Biomuseo Franka Gehryho a panoráma Panama City
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

4FNJ*OUFOTJWF

15

50 minut

1 týden +

8, obvykle 4

1-8

*OUFOTJWF

20

50 minut

1 týden +

8, obvykle 4

1-8

4VQFS*OUFOTJWF

20+10

50 minut

1 týden +

8, obvykle 4,1

1-8

0OFUP0OF

20

50 minut

1 týden +

1 klient

1-8

0OFUP0OF

25

50 minut

1 týden +

1 klient

1-8

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
4FNJ*OUFOTJWF

má 15 lekcí obecné španělštiny týdně, výuka probíhá ve skupině nejvíce 8 studentů.

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně, výuka probíhá ve skupině nejvíce 8 studentů.

4VQFS*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny, 10 indiv. lekcí týdně a 1 lekci kulturních workshopů týdně, ve skupině nejvíce 8 studentů.

0OFUP0OF
 

má 20 nebo 25 lekcí individuální výuky týdně a je určen klientům, kteří chtějí
dosáhnout výrazného pokroku v krátké době.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











4FNJ*OUFOTJWF



12 570



23 670



EBMÝÓUâEFO
3 710

*OUFOTJWF



15 290



29 370



4 570

4VQFS*OUFOTJWF



32 370



62 130



9 990

0OFUP0OF



42 680



85 360



14 170

0OFUP0OF



47 970



95 930



15 820

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

6 180

990

4 820

620

3PEJOB, do 30 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená
koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
4EÓMFOâBQBSUNÈO, od 18 let, do 30 min. MHD, jednolůžkový pokoj, bez stravy, sdílená kuchyně a koupelna, WiFi zdarma, pračka k dispozici

101*4À,0-:
&1" &TQBĖPM FO 1BOBNÈ je vysoce kvalitní
centrum pro výuku španělštiny v Panamě. Škola
byla otevřena v roce 2007 a nabízí kvalitní výuku
vedenou profesionálními učiteli. Výuka klade důraz
na komunikaci, škola postupuje podle osnov Instituto
Cervantes, který ručí za vysokou kvalitu výuky pro
školy mimo Španělsko.
Škola má 15 klimatizovaných tříd, počítačovou laboratoř, WiFi je zdarma. EPA sídlí blízko nábřeží, vedle
nákupního centra s kvalitními levnými restauracemi.
1BOBNB$JUZ je hlavní město Panamy a má cca
430 000 obyvatel. Celá konurbace má cca 900 tisíc obyvatel. Město bylo založeno roku 1519. Panama City je prosperující, nejmodernější město Střední
Ameriky, létá sem většina velkých leteckých společností. Město žije hlavně z finančních služeb, turistiky a příjmů z lodní přepravy přes Panamský kanál.
Panama má zachovalé staré město, Casco Viejo,
které bylo postaveno na konci 17. století a patří
mezi památky UNESCO. Z moderních staveb nejvíce proslulo Biomuseo od Franka Gehryho, jeho
první stavba v Latinské Americe.

7Å-&5:"",5*7*5:
Škola EPA! Espaňol en Panama pro své studenty připravuje celou řadu aktivit a výletů. Čekají na vás
např. lekce salsy, bowling, ochutnávky vína, studentské večírky či návštěva místních restaurací. Výlety
směřují do blízkého okolí např. Biomusea (The Biodiversity Museum: Panama Bridge of Life), které sídlí v
budově navržené slavným architektem Frankem Gehrym nebo do národního parku Camino de Cruces.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

%013"7"
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Tocumen do ubytování stojí 860 Kč. Oba odvozy stojí 1 720 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 110 Kč. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 1 220 Kč.
2. Učební materiály stojí 60 USD, platí se ve škole.

---

1. Angličtina ............................................. 29%
2. Portugalština ............................................. 12%
3. Němčina ...................................................
8%
4. Francouzština............................................
5%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................  

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WTF[ØOďMFU

6SVHVBZ

,VS[ZÝQBOďMÝUJOZ 6SVHVBZ .POUFWJEFP QPIPEPWÈ[FNď TUVEFOUĜWFUīÓEď 
LWBMJUOÓÝLPMB JOEJWJEVÈMOÓMFLDF MFLDFUBOHB UâEOZLVS[VPE,č

.POUFWJEFP

ÀLPMB"DBEFNJB6SVHVBZ.POUFWJEFP

Montevideo

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKF TF 7.4., 1.5., 15.6., 18.7., 25.8.,
25.12.2023.
7âVLBQSPCÓIÈ 9.30 - 13.30 a vyjímečně
14.00 - 18.00.
Individuální lekce probíhají odpoledne.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:
Studenti před budovou školy, pláž v okolí Montevidea, Plaza Independencia - Montevideo, studenti v patiu školy
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

20

55 minut

2 týdny +

6 (7*) nejvíce

3-9

*OUFOTJWF 

20+10

55 minut

1 - 12 týdnů

6 (7*) nejvíce, 1

3-9

1SJWBUF 

10, 20

55 minut

1 - 12 týdnů

1 klient

2-9

4QBOJTIBOE5BOHP

20+3

55 minut

1 - 12 týdnů

6 (7*) nejvíce, 1

3-9

1õ&)-&%,63;ù
*OUFOTJWF

Jaz. úroveň

7NďTÓDÓDI   KFWFTLVQJOPWâDILVS[FDIOFKWÓDFTUVEFOUĜWFUīÓEď

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 6 (7*) studentů.

*OUFOTJWF 

kombinuje kurz Intensive s 10 individuálními lekcemi týdně.

1SJWBUF 

má 10 nebo 20 individuálních lekcí týdně. Náplň lekcí se řídí dle přání klienta.

4QBOJTIBOE5BOHP

kombinuje kurz Intensive se 3 individuálními lekcemi tance tanga týdně.

$&/¶,,63;ù










EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF

,VS[UâEOZ



18 330



35 980



5 910

*OUFOTJWF 



41 980



83 230



---

1SJWBUF



23 650



46 780



---

1SJWBUF



46 780



92 920



---

4QBOJTIBOE5BOHP



28 360



56 140



---

Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

7Å-&5:"",5*7*5:

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZEPTPCPUZOFCPPEOFEďMFEPOFEďMF

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, cca 30 min. MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní pouze ve veřejných prádelnách
jednolůžkový pokoj, snídaně, sdílená koupelna

6 550

940

jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

8 990

1 290

"QBSUNÈO4UBOEBSE, v budově školy, jednolůžkový pokoj, bez stravy, sdílená koupelna a kuchyně, WiFi zdarma, praní pouze ve veřejných prádelnách. Cena od cca 210 USD za týden.
"QBSUNÈO4VQFSJPS, 1lůžkový pokoj, vlastní koupelna a sdílená kuchyně, bez stravy. Cena od cca 300 USD za týden.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Montevideo - Praha (vždy s přestupem) za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Montevideo do ubytování stojí 1 850 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Registr. popl. účtovaný školou je 1 190 Kč. Dieta, rodina, snídaně 650 Kč, polop. 900 Kč týdně.
2. Pro pobyt v Uruguayi do 90 dnů nepotřebují občané ČR a SR vízum.

---

Kurzy španělštiny v Montevideu nabízí "DBEFNJB
6SVHVBZ od roku 2007. Škola sídlí v centru historické č ásti Montevidea, na náměstí Plaza Constitución. Škola obývá horní patro zcela zrekonstruované historické budovy, přístup je i na střešní terasu s krásným výhledem na historickou část Montevidea. Academia Uruguay má 9 tříd, 3 počítače
s internetem zdarma, velké patio, knihovnu a půjčovnu DVD. Škola je otevřena od 9.00 do 18.00 hod.
Studentům jsou k dispozici po celý den teplé a studené nápoje a WiFi zdarma.
.POUFWJEFPje hlavní město Uruguaye, má cca 1,4
milionu obyvatel. Město leží na pobřeží Atlantiku,
220 km od argentinského Buenos Aires.
Montevideo má řadu památek, čtvrť Vieja s divadlem
Solís a katedrálou, dále čtvrť Prado s krásnými
domy a zahradami, přístavní trh Mercado del
Puerto a tržiště Tristán Narvaja. Zajděte se podívat
do tančíren na tango a ochutnejte skvělé hovězí.
6SVHVBZ je stabilní, prosperující demokratická
země, přezdívá se jí „Latinskoamerické Švýcarsko“.
Montevideo má řadu pláží, například Ramirez nebo
Pocitos. Nejteplejší měsíce jsou prosinec - únor, kdy
teploty dosahují 28°C. Podnebí je mírné.
Academia Uruguay pořádá pro své studenty řadu
aktivit a výletů. Nabízí studentům nejméně 2 aktivity týdně zdarma (jde zpravidla o exkurze, návštěvy
muzeí, koncertů, kina, případně lekce tanga). Studenti mají také jednou týdně workshop (konverzace, sledování filmů, procvičování výslovnosti atd.).
Výlety, které se platí zvlášť, jsou pořádány do čtvrti Vieja (muzea a paláce), do čtvrti Prado (parky a
botanická zahrada), do vinařských oblastí, do muzea fotbalu Estadio Centenario atd.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Portugalština................................................. 25%
2. Angličtina...................................................... 20%
3. Němčina........................................................ 10%
4. Francouzština................................................ 8%
èFÝUÓTUVEFOUJ .............................................. 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

,VS[ZÝQBOďMÝUJOZ %PNJOJLÈOTLÈSFQVCMJLB 4BOUP%PNJOHP 4PTÞB QMÈäF
TUVEFOUĜWFUīÓEď BQBSUNÈO SPEJOB IPUFM UâEOZLVS[VPE,č

%PNJOJLÈOTLÈSFQVCMJLB
4BOUP%PNJOHP 4PTÞB

ÀLPMB*OTUJUVUP*OUFSDVMUVSBMEFM$BSJCF **$

Sosúa

Santo Domingo

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 7.2., 7.4., 1.5., 8.6., 25.12.2023.
Místo skupinové výuky budou v tyto dny na programu 2 lekce španělské kultury. Individuální lekce budou nahrazeny.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30;
13.30 - 15.00 hod. Individuální lekce většinou probíhají po 13.30 hod., skupinové lekce mohou také
probíhat v odpoledních hodinách.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

Studenti před školou v Santo Domingo, Santo Domingo, pohled na Sosúa, studentky při výuce
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

1 týden +

7 nejvíce

1-9

4QBOJTI*OUFSBDUJWF

20+2

45 +120 min

1 týden +

7 nejvíce, 1 klient

1-9

4QBOJTI1MVT

20+10

45 minut

1 - 12 týdnů

7 nejvíce, 1 klient

1-9

10

45 minut

1 - 12 týdnů

1 klient

1-9

1õ&)-&%,63;ù
4UBOEBSE

1SJWBUF

101*4,63;ù
4UBOEBSE

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 7 studentů.

4QBOJTI
*OUFSBDUJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny a 2 lekce individuální výuky týdně mimo třídu
(ve městě). 1 odpolední lekce má 120 min.

4QBOJTI1MVT

kombinuje kurz Standard s 10 individuálními lekcemi týdně.

1SJWBUF

má 10 individuálních lekcí týdně, jejichž náplň se řídí přáním klienta.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











4UBOEBSE



15 610



28 320



EBMÝÓUâEFO
4 670

4QBOJTI*OUFSBDUJWF



25 390



45 950



7 660

4QBOJTI1MVT



28 360



50 510



---

1SJWBUF



14 820



24 440



---

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, prohlídku města, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0EOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

"QBSUNÈO 4BOUP%PNJOHP, od 18 let, cca 2 min. chůze od školy, 2 - 3 ložnice, TV, WiFi zdarma, praní za příplatek cca 5 USD
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, obývák a kuchyňka, bez stravy

4 570

690

3PEJOB 4BOUP%PNJOHP, do 30 minut MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní na dohodě s rodinou
jednolůžkový pokoj, polopenze

9 390

1 110

.JESBOHF)PUFM 4BOUP%PNJOHP, od 18 let, cca 10 minut chůze od školy, vlastní koupelna, klimatizace, lednička, WiFi zdarma, praní za poplatek cca 5 USD, jednolůžkový pokoj, snídaně. Cena ubytování od 87 USD za noc.
.JESBOHF)PUFM 4PTÞB, od 18 let, cca 10 minut chůze od školy, vlastní koupelna, klimatizace, WiFi zdarma, praní
za poplatek cca 5 USD, lednička, jednolůžkový pokoj, snídaně. Cena ubytování od 87 USD za noc.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Santo Domingo (Puerto Plata) a zpět, zpravidla s 1 - 2 přestupy.
0EWP[[MFUJÝUď4BOUP%PNJOHPdo ubytování v Santo Domingo mezi 7.00 - 23.00 hod. stojí 1 480 Kč.
Odvoz zpět stojí stejně.
0EWP[[MFUJÝUď1VFSUP1MBUB do ubytování v Sosúa stojí 990 Kč. Odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Pro pobyt do 90 dnů nepotřebují občané ČR a SR vízum.

---

101*4À,0-:
Kurzy španělštiny v Dominikánské republice nabízí
*OTUJUVUP*OUFSDVMUVSBMEFM$BSJCF **$ již od roku
1994 a patří mezi největší školy španělštiny pro cizince v této zemi. Škola má německý management.
**$ 4BOUP %PNJOHP sídlí v univerzitní čtvrti Ciudad Universitaria, cca 15 minut jízdy od historické č ásti města Ciudad Colonial. Kousek od školy je řada restaurací, barů a internetových kaváren. Studentům je k dispozici 1 venkovní třída
a 5 tříd v budově školy.
4BOUP %PNJOHP je hlavní město Dominikánské
republiky, má cca 2,5 milionu obyvatel. Nejstarší část města, Ciudad Colonial, patří mezi památky UNESCO. Santo Domingo má nejstarší katedrálu a pevnost na americkém kontinentě. Turisté
navštěvují hlavně hrob Kryštofa Kolumba a jeskyni Los Tres Ojos.
**$4PTÞB sídlí ve vlastní budově v krásné zahradě
ve čtvrti El Batey, naproti Marriott Hotelu, jen 5 minut
chůze od hlavní pláže. Škola má terasu, zahradu
s velkými stromy a stolní tenis. Výuka probíhá ve
třídách ve škole i venku. Třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou. Škola má knihovnu a WiFi zdarma.
4PTÞBje živé, pohodové letovisko s 12 000 obyvateli, 10 km od letiště Puerto Plata. Sosúa si Vás získá nádhernou písečnou pláží Playa Sosúa. Pláže
v Sosúa jsou vhodné i pro šnorchlování. 20 kilometrů
od Sosúy leží Cabarete, ráj surfařů. Od roku 2001
se zde koná Světové mistrovství v kiteboardingu.

7Å-&5:"",5*7*5:
Kurzy španělštiny v Santo Domingo můžete doplnit o prohlídky koloniální části města, návštěvy restaurací a barů, návštěvy muzeí, koncertů a další.
Kurzy španělštiny v Sosúa nabízejí studentům procházku po městě, taneční lekce, beachvolejbal, exkurze do Puerto Plata - Amber Museum nebo do jeskyní El Choco, návštěvy restaurací a barů.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina....................................................
2. Francouzština ...........................................
3. Angličtina ..................................................
4. Ruština........................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ...............................................

29%
20%
17%
5%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU 

ÀQBOďMTLP

7BMFODJF LWBMJUOÓÝLPMB DFOUSVN BLSFEJUBDF*OTUJUVUP$FSWBOUFT TUVEFOUĜWF
UīÓEď QīÓNâMFU[1SBIZ %&-& UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

7BMFODJF

ÀLPMB*OUFSFVSPQB7BMFODJF

Valencie

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Výuka, promenáda ve Valencii
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

*OUFOTJWF

10

50 minut

1 týden +

10 nejvíce

1-9

*OUFOTJWFQSP

20

50 minut

1 týden +

10 nejvíce

1-9

*OUFOTJWF 

10+5

50 (60) minut

1 týden +

10 nejvíce, 1

1-9

*OUFOTJWFQSP 

20+5

50 (60) minut

1 týden +

10 nejvíce, 1

1-9

20

50 minut

2, 4 týdny

10 nejvíce

4-9

1õ&)-&%,63;ù

%&-&1SFQBSBUJPO" # #

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 10 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

*OUFOTJWFQSP

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

*OUFOTJWF 

má 10 lekcí obecné španělštiny a 5 individuálních lekcí týdně.

*OUFOTJWFQSP 

má 20 lekcí obecné španělštiny a 5 individuálních lekcí týdně.

%&-& 1SFQBSBUJPO má 20 lekcí španělštiny týdně, které jsou zaměřeny na přípravu ke zkoušce DELE
podle příslušné jazykové úrovně.
" # #

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4





*OUFOTJWFQSP



6 030



11 990



EBMÝÓUâEFO
1 740

*OUFOTJWF



11 680



20 890



3 230

*OUFOTJWF 



18 090



35 800



5 720

*OUFOTJWFQSP 



23 740



44 760



7 220

%&-&1SFQBSBUJPO"



---



---

---

---

%&-&1SFQBSBUJPO#



---



---

---

---

%&-&1SFQBSBUJPO#



---



---

---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, 1 sadu učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0E/FQīFE[BčÈULFNLVS[VEP4PQPVLPOčFOÓLVS[V%WPVMĜäLPWÏQPLPKFQPV[FQSPDFTUVKÓDÓTQPMFčOď
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, cca 20 minut chůze od školy, sdílená koupelna, polopenze, zpravidla WiFi zdarma, praní 1x týdně
2lůžkový pokoj, polopenze

4 270

780

1lůžkový pokoj, polopenze

4 660

850

2lůžkový pokoj, plná penze

5 440

930

1lůžkový pokoj, plná penze

5 700

980

4EÓMFOâBQBSUNÈO, od 18 let, cca 20 minut chůze od školy, WiFi zdarma, pračka, sdílená kuchyně, sdílená
koupelna, bez stravy, povlečení k dispozici, vlastní ručníky s sebou, vratný depozit 100 EUR
dvoulůžkový pokoj

3 370

650

jednolůžkový pokoj

3 890

780

6OJWFS[JUOÓSF[JEFODF, od 18 let, 20 minut MHD od školy, vlastní koupelna, WiFi, klimatizace, úklid pokoje 1x
týdně, výměna ručníků a povlečení 1x týdně, praní za poplatek
dvoulůžkový pokoj, snídaně

5 180

780

jednolůžk. pokoj, snídaně

6 220

1 040

dvoulůžk. pokoj, polopenze

5 440

910

jednolůžk. pokoj, polopenze

7 120

1 170

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku do Valencie a zpět za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště ve Valencii do ubytování stojí 1 300 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 750 Kč. Příplatek za speciální dietu v rodině je 390 Kč týdně.
2. Poplatek za zkoušku DELE je 112 - 220 EUR, dle příslušné jazykové úrovně.

---

Nevyučuje se: 2.1. - 6.1., 7.4., 10.4., 17.4., 1.5.,
15.8., 9.10., 12.10., 1.11., 6.12., 8.12., 23.12.2023
- 8.1.2024.
Výuka probíhá: Intensive pro, DELE: 9.30 - 11.10;
11.30 - 13.10 hod.
Intensive: 9.30 - 11.10 nebo 11.30 - 13.10 hod.
Intensive pro 1, Intensive+1: 9.30 - 11.10; 11.30 13.10 hod. Rozvrh individuálních lekcí je flexibilní.
Výuka může probíhat také odpoledne od 13.20
do 18.10 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Naprostí začátečníci pouze: 16.1., 30.1., 13.2.,
27.2., 13.3., 27.3., 11.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6.,
19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9.,
10.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.2023.
DELE Preparation: 23.1., 6.2., 20.3., 3.4., 18.4.,
2.5., 12.6., 26.6., 14.8., 28.8., 18.9., 2.10., 23.10.,
6.11.2023.
Zkoušky DELE: Registrace ke zkouškám nejméně
7 týdnů před datem zkoušky: 17.2. (A2), 14.4. (A1
-2, B1-2,C1), 12.5. (A1-2, B1-2,C1-2), 7.7. (A2, B12,C1), 8.9. (A2), 13.10. (A2, B1-2), 18.11.2023
(A1-2,
B1-2,C1-2).
101*4À,0-:
*OUFSFVSPQB 7BMFODJF má akreditaci Instituto
Cervantes a je členem asociace FEDELE. Budova školy je v samém centru Valencie na Plaza del
Ayuntamiento, blízko nákupních center, stanic metra a autobusů. Všechny třídy ve škole jsou klimatizované, studenti mají k dispozici knihovnu, společenskou místnost s TV, videem a studovnu. Přístup
na internet a WiFi je zdarma.
7BMFODJFje krásné historické město ležící na Costa
del Azahar - Pobřeží pomerančového květu. Město
má cca 1 milion obyvatel a kromě vývozu pomerančů proslulo jako domov paelly. Turisté obdivují
futuristické stavby komplexu Město umění a věd a
sluní se na valencijských plážích Malvarrosa a Las
Arenas, jejichž délka je cca 2 km. Ve Valencii se
konají slavné festivaly, např. pětidenní oslavy Fallas
Festival v březnu nebo La Tomatina na konci srpna.

7Å-&5:"",5*7*5:
Intereuropa organizuje pro své studenty aktivity pro
volný čas, např. uvítací večírek ve škole, promítání
španělských filmů, lekce tance, sportovní aktivity,
Gymkanas a další. Kromě těchto aktivit se mohou
studenti zúčastnit výletů směřujících např. do destinací jako jsou Játiva, Sagunto, Gandia, Peňiscola
nebo Morella. Výlety se platí na místě.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina...................................................... 60%
2. Francouzština.............................................. 20%
3. Angličtina.................................................... 8%
4. Italština........................................................ 5%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................. 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

&LWÈEPS

,VS[ZÝQBOďMÝUJOZ $VFODB &LWÈEPS   TUVEFOUĜWFUīÓEď JOEJWJEVÈMOÓMFLDF 
LWBMJUOÓSPEJOZ BQBSUNÈO IPUFM UâEOZLVS[VPE,č UâEOZPE,č

$VFODB

ÀLPMB&TUVEJP4BNQFSF$VFODB

Cuenca

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1., 20.2., 7.4., 1.5., 26.5., 11.8.,
9.10., 2.11., 3.11., 25.12.2023.
Výuka probíhá: 8.00 - 9.30; 9.45 - 11.15 hod.
nebo 15.00 - 16.30; 16.45 - 18.15 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

Katedrála v Cuence, výuka, studenti školy na výletě a vodopády v Ekvádoru

1õ&)-&%,63;ù
*OUFOTJWF

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

1 - 12 týdnů

6 (8) nejvíce

3-9

*OUFOTJWF 

20+5

45 minut

1 - 12 týdnů

6 (8) nejvíce, 1

3-9

*OUFOTJWF 

20+10

45 minut

1 - 12 týdnů

6 (8) nejvíce, 1

3-9

0OFUP0OF

20

45 minut

1 - 12 týdnů

1 klient

3-9

0OFUP0OF

25

45 minut

1 - 12 týdnů

1 klient

3-9

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 6 studentů (v sezóně 8).

*OUFOTJWF 

má 20 lekcí obecné španělštiny ve skupině nejvíce 6 studentů (v sezóně 8)
a 5 lekcí individuální výuky týdně.

*OUFOTJWF 

má 20 lekcí obecné španělštiny ve skupině nejvíce 6 studentů (v sezóně 8)
a 10 lekcí individuální výuky týdně.

0OFUP0OF  má 20 nebo 25 individuálních lekcí týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ









EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF



14 190



18 530

4 450

*OUFOTJWF 



17 550



33 370

5 560

*OUFOTJWF 



20 790



39 880

6 610

0OFUP0OF



21 760



43 130

7 190

0OFUP0OF



25 160



49 670

8 280

Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPE/FQīFE[BčÈULFNLVS[VEP4PQPVLPOčFOÓLVS[V

101*4À,0-:
Kurzy španělštiny v Cuence nabízí škola &TUVEJP4BNQFSF$VFODBod roku 1995. Škola sídlí
v centru, má 7 tříd, klubovnu, knihovnu, TV místnost
a malou zahradu. Vyučují zde kvalitní místní učitelé. Studenti španělštiny bydlí v rodinách vyšší střední třídy, v hotelu či apartmánu. Škola má kapacitu 42 studentů.
$VFODB, třetí největší město Ekvádoru, má 410 tisíc obyvatel a leží v jižní části Ekvádoru, ve výšce
2 500 metrů nad mořem. Cuenca je hlavní město
provincie Azuay. Španělé dobyli toto incké sídlo
roku 1553 a roku 1557 zde založili město. Město
se roku 1999 stalo památkou UNESCO. Cuenca má
2 univerzity, je hlavním kulturním městem Ekvádoru.
V Cuence je celoročně příjemné jarní klima. Ranní teploty se pohybují od 6 do 7°C, v poledne dosahují 24°C a večer klesají na 12 - 13°C. Deštivé
období jsou dvě: říjen - prosinec a březen - květen.
Ekvádor leží mezi Kolumbií a Peru na severozápadě Jižní Ameriky.
Ekvádor je nesmírně bohatý na přírodní krásy: pacifické pláže, pohoří And, amazonský prales i výjimečný svět Galapág. Hornatá rovníková země
s 13 miliony obyvatel nabízí příznivé ceny. Měnou
je americký dolar.

7Å-&5:"",5*7*5:
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

4 690

784

7 410

1 110

11 120

2 220

3PEJOB, do 20 minut jízdy MHD od školy, vyšší střední třída, jednolůžkový pokoj,
plná penze, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
"QBSUNÈO0UPSPOHP, cca 20 minut jízdy MHD, jednolůžkový pokoj, vlastní kuchyňka a koupelna, bez stravy, WiFi zdarma, praní cca 3 USD, max. 4 týdny pobytu
)PUFM-B$BTPOB, 3*, 15 minut chůze od školy, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, americká snídaně, WiFi zdarma, veřejná prádelna nedaleko

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku do Quita a zpět za nejnižší dostupnou cenu (odlet z ČR v sobotu).
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUď v Quitu do hotelu blízko letiště, nocleh v hotelu v Quitu (jednolůžkový pokoj se snídaní) a druhý den odvoz na letiště v Quitu. Letenku Quito - Cuenca a odvoz z letiště v Cuence do ubytování za 6 180 Kč. Letenka Cuenca - Quito stojí cca 110 USD, koupíte ji v Cuence.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 860 Kč.

---

Škola Estudio Sampere Cuenca organizuje pro
studenty španělštiny večírky, promítání filmů a prohlídky památek (vstupné není zahrnuto v ceně),
lekce ekvádorské kuchyně a tanců, lekce ekvádorské kultury a dějin. Odpolední výlety se věnují převážně incké minulosti regionu, navštívíte muzea, archeologické parky a jiné památky (Chopshi, Shabalula, Cojitambo, Coyoctor, Pumapungo, Sigsig,
Chorleleg, Gualaceo). Celodenní sobotní výlety
míří do Ingapirky (ruiny inckého města) nebo národního parku El Cajas. Výlety stojí 40 - 50 USD.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Angličtina................................................... 34%
2. Italština .................................................... 15%
3. Němčina ................................................... 12%
4. Francouzština............................................
8%
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................  

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

&LWÈEPS

,VS[ZÝQBOďMÝUJOZ $VFODB &LWÈEPS   TUVEFOUĜWFUīÓEď JOEJWJEVÈMOÓMFLDF 
LWBMJUOÓSPEJOZ BQBSUNÈO IPUFM UâEOZLVS[VPE,č UâEOZPE,č

$VFODB

ÀLPMB&TUVEJP4BNQFSF$VFODB

Cuenca

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1., 20.2., 7.4., 1.5., 26.5., 11.8.,
9.10., 2.11., 3.11., 25.12.2023.
Výuka probíhá: 8.00 - 9.30; 9.45 - 11.15 hod.
nebo 15.00 - 16.30; 16.45 - 18.15 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

Katedrála v Cuence, výuka, studenti školy na výletě a vodopády v Ekvádoru

1õ&)-&%,63;ù
*OUFOTJWF

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

1 - 12 týdnů

6 (8) nejvíce

3-9

*OUFOTJWF 

20+5

45 minut

1 - 12 týdnů

6 (8) nejvíce, 1

3-9

*OUFOTJWF 

20+10

45 minut

1 - 12 týdnů

6 (8) nejvíce, 1

3-9

0OFUP0OF

20

45 minut

1 - 12 týdnů

1 klient

3-9

0OFUP0OF

25

45 minut

1 - 12 týdnů

1 klient

3-9

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 6 studentů (v sezóně 8).

*OUFOTJWF 

má 20 lekcí obecné španělštiny ve skupině nejvíce 6 studentů (v sezóně 8)
a 5 lekcí individuální výuky týdně.

*OUFOTJWF 

má 20 lekcí obecné španělštiny ve skupině nejvíce 6 studentů (v sezóně 8)
a 10 lekcí individuální výuky týdně.

0OFUP0OF  má 20 nebo 25 individuálních lekcí týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ









EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF



14 190



18 530

4 450

*OUFOTJWF 



17 550



33 370

5 560

*OUFOTJWF 



20 790



39 880

6 610

0OFUP0OF



21 760



43 130

7 190

0OFUP0OF



25 160



49 670

8 280

Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPE/FQīFE[BčÈULFNLVS[VEP4PQPVLPOčFOÓLVS[V

101*4À,0-:
Kurzy španělštiny v Cuence nabízí škola &TUVEJP4BNQFSF$VFODBod roku 1995. Škola sídlí
v centru, má 7 tříd, klubovnu, knihovnu, TV místnost
a malou zahradu. Vyučují zde kvalitní místní učitelé. Studenti španělštiny bydlí v rodinách vyšší střední třídy, v hotelu či apartmánu. Škola má kapacitu 42 studentů.
$VFODB, třetí největší město Ekvádoru, má 410 tisíc obyvatel a leží v jižní části Ekvádoru, ve výšce
2 500 metrů nad mořem. Cuenca je hlavní město
provincie Azuay. Španělé dobyli toto incké sídlo
roku 1553 a roku 1557 zde založili město. Město
se roku 1999 stalo památkou UNESCO. Cuenca má
2 univerzity, je hlavním kulturním městem Ekvádoru.
V Cuence je celoročně příjemné jarní klima. Ranní teploty se pohybují od 6 do 7°C, v poledne dosahují 24°C a večer klesají na 12 - 13°C. Deštivé
období jsou dvě: říjen - prosinec a březen - květen.
Ekvádor leží mezi Kolumbií a Peru na severozápadě Jižní Ameriky.
Ekvádor je nesmírně bohatý na přírodní krásy: pacifické pláže, pohoří And, amazonský prales i výjimečný svět Galapág. Hornatá rovníková země
s 13 miliony obyvatel nabízí příznivé ceny. Měnou
je americký dolar.

7Å-&5:"",5*7*5:
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 20 minut jízdy MHD od školy, vyšší střední třída, jednolůžkový pokoj,
plná penze, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

4 690

784

"QBSUNÈO0UPSPOHP, cca 20 minut jízdy MHD, jednolůžkový pokoj, vlastní kuchyňka a koupelna, bez stravy, WiFi zdarma, praní cca 3 USD, max. 4 týdny pobytu

7 410

1 110

11 120

2 220

)PUFM-B$BTPOB, 3*, 15 minut chůze od školy, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, americká snídaně, WiFi zdarma, veřejná prádelna nedaleko

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku do Quita a zpět za nejnižší dostupnou cenu (odlet z ČR v sobotu).
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUď v Quitu do hotelu blízko letiště, nocleh v hotelu v Quitu (jednolůžkový pokoj se snídaní) a druhý den odvoz na letiště v Quitu. Letenku Quito - Cuenca a odvoz z letiště v Cuence do ubytování za 6 180 Kč. Letenka Cuenca - Quito stojí cca 110 USD, koupíte ji v Cuence.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 860 Kč.

---

Škola Estudio Sampere Cuenca organizuje pro
studenty španělštiny večírky, promítání filmů a prohlídky památek (vstupné není zahrnuto v ceně),
lekce ekvádorské kuchyně a tanců, lekce ekvádorské kultury a dějin. Odpolední výlety se věnují převážně incké minulosti regionu, navštívíte muzea, archeologické parky a jiné památky (Chopshi, Shabalula, Cojitambo, Coyoctor, Pumapungo, Sigsig,
Chorleleg, Gualaceo). Celodenní sobotní výlety
míří do Ingapirky (ruiny inckého města) nebo národního parku El Cajas. Výlety stojí 40 - 50 USD.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Angličtina................................................... 34%
2. Italština .................................................... 15%
3. Němčina ................................................... 12%
4. Francouzština............................................
8%
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................  

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

,VCB

)BWBOB LVS[ZÝQBOďMÝUJOZ OFKWÓDFTUVEFOUĜWFUīÓEď LWBMJUOÓBQBSUNÈO
LPVTFLPEQMÈäF UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

)BWBOB

ÀLPMB4QSBDIDBGGF)BWBOB
Havana

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studentky v apartmánu a v kavárně, studenti před školou Sprachcaffe Havana
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

1BSU5JNF

10

45 minut

1 týden +

10 nejvíce

1-9

4UBOEBSE

20

45 minut

1 týden +

10 nejvíce

1-9

*OUFOTJWF

30

45 minut

1 týden +

10 nejvíce

1-9

20+10

45 minut

1 - 12 týdnů

10 nejvíce, 1

1-9

20

45 minut

1 - 12 týdnů

1 klient

1-9

1õ&)-&%,63;ù

4UBOEBSE 
1SJWBUF

101*4,63;ù
1BSU5JNF

má 10 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

4UBOEBSE

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

*OUFOTJWF

má 30 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

4UBOEBSE 

kombinuje kurz Standard s 10 individuálními lekcemi týdně.

1SJWBUF

má 20 individuálních lekcí španělštiny týdně. Náplň lekcí se řídí podle přání klienta.

K jazykovým kurzům si můžete přikoupit 4BMTB$PVSTF - lekce salsy pod dohledem profesionálního
učitele a tanec s kubánským partnerem, celkem 10 hodin týdně za 152 EUR.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4





1BSU5JNF



10 810



21 630



EBMÝÓUâEFO
3 130

4UBOEBSE



15 780



31 480



4 770

Nevyučuje se: 2.1., 6.1., 6.4., 7.4., 1.5., 25.7.,
26.7., 10.10., 1.11., 25.12.2023.
Výuka probíhá: Part Time: 9.00 - 10.30 hod.
Standard, Private 20: 9.00 - 10.30; 11.15 - 12.45 hod.
Intensive: 8.30 - 10.00; 10.30 - 12.00; 12.30 14.00 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:

4QSBDIDBGGF )BWBOB nabízí kurzy španělštiny
v Havaně od roku 2001! Škola sídlí ve dvoupatrové budově v prestižní diplomatické čtvrti Miramar, blízko pláže. Miramar je velmi živá čtvrť se
spoustou restaurací, barů a nočních klubů. Škola má 6 klimatizovaných tříd, taneční studio, klubovnu, kuchyňku, 2 počítače s internetem pro studenty (4 CUC za hodinu připojení). Sprachcaffe vydává certifikáty uznané kubánskou vládou.
Škola nabízí nejen kurzy španělštiny, ale i kurzy salsy.
)BWBOB byla založena roku 1515, je hlavní město Kuby a má nejkrásnější hispánský koloniální urbanistický komplex na Kubě. Ohromí Vás bohatství
památek Havany a přátelskost Kubánců. Stará část
Havany je pod ochranou UNESCO.
Kuba má tropické podnebí. Nejsušší měsíce jsou
listopad - květen, nejvíce prší v červnu, září a říjnu.
Červenec a srpen jsou srážkově průměrné. Průměrná teplota moře je 25 - 30 stupňů Celsia!

*OUFOTJWF



21 540



42 680



6 640

4UBOEBSE 



32 450



64 240



---

7Å-&5:"",5*7*5:

1SJWBUF



42 990



85 360



---

4F[ØOB#

OPDOBWÓD"

OPDOBWÓD#

13 630

2 370

2 720

Navštivte muzeum rumu, městské muzeum, procházejte se starou Havanou, po nábřeží Malecon, navštivte náměstí Plaza de la Catedral a Plaza Vieja a pevnost El Morro. Pokud chcete poznat
současnou kubánskou kulturu, zajděte do Fábrica
de Arte Cubano, kde se schází místní umělci. Zaměstnanci Sprachcaffe Havana Vám rádi poradí,
kam se vydat.
Havana je výborné východisko pro cesty po Kubě.
Můžete si s místními zahrát baseball, jezdit na kole
nebo se věnovat vodním sportům. Kuba je hlavně
hudba a tanec. Můžete se naučit tančit danzón,
rumbu, mambu, čaču nebo salsu. Kuba má bohatou
kulturu a Kubánci mluví srozumitelnou španělštinou.

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
4F[ØOB"
)PUFM, do 30 minut chůze od školy, klimatizace, TV, sejf, bez WiFi
1lůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna

11 860

"QBSUNÈO, cca 30 min. chůze od školy, kousek od pláže, 50 m od nákupního centra, klimatizace
1lůžkový pokoj, bez stravy, sdílená koupelna

7 900

9 680

1 580

1 930

4F[ØOB"4F[ØOB# 

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Havana - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Havaně do ubytování a zpět na letiště stojí 1 480 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Učební materiály Vám budou zapůjčeny nebo si je zakoupíte ve škole, ceny se liší dle délky a typu kurzu.
2. Kubánská turistická karta stojí 750 Kč. Rádi Vám ji zajistíme, platí 30 dnů, na místě ji lze prodloužit.
5VUPUVSJTUJDLPVLBSUVOFM[FQPVäÓU QPLVEDFTUVKÓDÓWTUVQVKFOB,VCVQīFT64"

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina........................................................ 39%
2. Francouzština................................................ 9%
3. Italština.......................................................... 6%
4. Holandština................................................... 5%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................... 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU 

ÀQBOďMTLP

7BMFODJF LWBMJUOÓÝLPMB DFOUSVN BLSFEJUBDF*OTUJUVUP$FSWBOUFT TUVEFOUĜWF
UīÓEď QīÓNâMFU[1SBIZ %&-& UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

7BMFODJF

ÀLPMB*OUFSFVSPQB7BMFODJF

Valencie

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Výuka, promenáda ve Valencii

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

*OUFOTJWF

10

50 minut

1 týden +

10 nejvíce

1-9

*OUFOTJWFQSP

20

50 minut

1 týden +

10 nejvíce

1-9

*OUFOTJWF 

10+5

50 (60) minut

1 týden +

10 nejvíce, 1

1-9

*OUFOTJWFQSP 

20+5

50 (60) minut

1 týden +

10 nejvíce, 1

1-9

20

50 minut

2, 4 týdny

10 nejvíce

4-9

%&-&1SFQBSBUJPO" # #

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 10 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

*OUFOTJWFQSP

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 10 studentů.

*OUFOTJWF 

má 10 lekcí obecné španělštiny a 5 individuálních lekcí týdně.

*OUFOTJWFQSP 

má 20 lekcí obecné španělštiny a 5 individuálních lekcí týdně.

%&-& 1SFQBSBUJPO má 20 lekcí španělštiny týdně, které jsou zaměřeny na přípravu ke zkoušce DELE
podle příslušné jazykové úrovně.
" # #

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4





*OUFOTJWF



6 030



11 990



EBMÝÓUâEFO
1 740

*OUFOTJWFQSP



11 680



20 890



3 230

*OUFOTJWF 



18 090



35 800



5 720

*OUFOTJWFQSP 



23 740



44 760



7 220

%&-&1SFQBSBUJPO"



---



---

---

---

%&-&1SFQBSBUJPO#



---



---

---

---

%&-&1SFQBSBUJPO#



---



---

---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, 1 sadu učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0E/FQīFE[BčÈULFNLVS[VEP4PQPVLPOčFOÓLVS[V%WPVMĜäLPWÏQPLPKFQPV[FQSPDFTUVKÓDÓTQPMFčOď
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, cca 20 minut chůze od školy, sdílená koupelna, polopenze, zpravidla WiFi zdarma, praní 1x týdně
2lůžkový pokoj, polopenze

4 270

780

1lůžkový pokoj, polopenze

4 660

850

2lůžkový pokoj, plná penze

5 440

930

1lůžkový pokoj, plná penze

5 700

980

4EÓMFOâBQBSUNÈO, od 18 let, cca 20 minut chůze od školy, WiFi zdarma, pračka, sdílená kuchyně, sdílená
koupelna, bez stravy, povlečení k dispozici, vlastní ručníky s sebou, vratný depozit 100 EUR
dvoulůžkový pokoj

3 370

650

jednolůžkový pokoj

3 890

780

6OJWFS[JUOÓSF[JEFODF, od 18 let, 20 minut MHD od školy, vlastní koupelna, WiFi, klimatizace, úklid pokoje 1x
týdně, výměna ručníků a povlečení 1x týdně, praní za poplatek
dvoulůžkový pokoj, snídaně

5 180

780

jednolůžk. pokoj, snídaně

6 220

1 040

dvoulůžk. pokoj, polopenze

5 440

910

jednolůžk. pokoj, polopenze

7 120

1 170

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku do Valencie a zpět za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště ve Valencii do ubytování stojí 1 300 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 750 Kč. Příplatek za speciální dietu v rodině je 390 Kč týdně.
2. Poplatek za zkoušku DELE je 112 - 220 EUR, dle příslušné jazykové úrovně.

---

Nevyučuje se: 2.1. - 6.1., 7.4., 10.4., 17.4., 1.5.,
15.8., 9.10., 12.10., 1.11., 6.12., 8.12., 23.12.2023
- 8.1.2024.
Výuka probíhá: Intensive pro, DELE: 9.30 - 11.10;
11.30 - 13.10 hod.
Intensive: 9.30 - 11.10 nebo 11.30 - 13.10 hod.
Intensive pro 1, Intensive+1: 9.30 - 11.10; 11.30 13.10 hod. Rozvrh individuálních lekcí je flexibilní.
Výuka může probíhat také odpoledne od 13.20
do 18.10 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Naprostí začátečníci pouze: 16.1., 30.1., 13.2.,
27.2., 13.3., 27.3., 11.4., 24.4., 8.5., 22.5., 5.6.,
19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9.,
10.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.2023.
DELE Preparation: 23.1., 6.2., 20.3., 3.4., 18.4.,
2.5., 12.6., 26.6., 14.8., 28.8., 18.9., 2.10., 23.10.,
6.11.2023.
Zkoušky DELE: Registrace ke zkouškám nejméně
7 týdnů před datem zkoušky: 17.2. (A2), 14.4. (A1
-2, B1-2,C1), 12.5. (A1-2, B1-2,C1-2), 7.7. (A2, B12,C1), 8.9. (A2), 13.10. (A2, B1-2), 18.11.2023
(A1-2,
B1-2,C1-2).
101*4À,0-:
*OUFSFVSPQB 7BMFODJF má akreditaci Instituto
Cervantes a je členem asociace FEDELE. Budova školy je v samém centru Valencie na Plaza del
Ayuntamiento, blízko nákupních center, stanic metra a autobusů. Všechny třídy ve škole jsou klimatizované, studenti mají k dispozici knihovnu, společenskou místnost s TV, videem a studovnu. Přístup
na internet a WiFi je zdarma.
7BMFODJFje krásné historické město ležící na Costa
del Azahar - Pobřeží pomerančového květu. Město
má cca 1 milion obyvatel a kromě vývozu pomerančů proslulo jako domov paelly. Turisté obdivují
futuristické stavby komplexu Město umění a věd a
sluní se na valencijských plážích Malvarrosa a Las
Arenas, jejichž délka je cca 2 km. Ve Valencii se
konají slavné festivaly, např. pětidenní oslavy Fallas
Festival v březnu nebo La Tomatina na konci srpna.

7Å-&5:"",5*7*5:
Intereuropa organizuje pro své studenty aktivity pro
volný čas, např. uvítací večírek ve škole, promítání
španělských filmů, lekce tance, sportovní aktivity,
Gymkanas a další. Kromě těchto aktivit se mohou
studenti zúčastnit výletů směřujících např. do destinací jako jsou Játiva, Sagunto, Gandia, Peňiscola
nebo Morella. Výlety se platí na místě.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina...................................................... 60%
2. Francouzština.............................................. 20%
3. Angličtina.................................................... 8%
4. Italština........................................................ 5%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................. 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

ÀQBOďMTLP

#BSDFMPOB .ÈMBHB .BSCFMMB BUSBLUJWOÓMFUPWJTLB QSPTUVEFOUZPEMFU 
  TUVEFOUĜWFUīÓEď UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

#BSDFMPOB .ÈMBHB
.BSCFMMB

ÀLPMB&OGPSFY
Barcelona

Málaga
Marbella
Studenti na pláži v Marbelle a studentka v Barceloně

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

*OUFOTJWF

20

55 minut

1 týden +

8* nejvíce, obvykle 4

2-9

*OUFOTJWF

20+5

55 minut

1 týden +

8*, obvykle 7, odpol. 12

2-9

20+5+5

55 minut

1 týden +

8*, obvykle 7, odpol. 12,4

2-9

4VQFS*OUFOTJWF

0EčFSWOBEPTSQOBOFKWÓDFTUVEFOUĜ

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 8* studentů.

*OUFOTJWF

kombinuje kurz Intensive s 5 lekcemi španělské kultury týdně (max. 12 studentů).

4VQFS*OUFOTJWF

kombinuje kurz Intensive 20 s 5 lekcemi španělské kultury týdně a 5 lekcemi semi-individuálními lekcemi ve třídě s nejvíce 4 studenty.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











*OUFOTJWF



16 490



30 980



EBMÝÓUâEFO
4 910

*OUFOTJWF



18 770



35 650



5 690

4VQFS*OUFOTJWF



26 960



51 960



8 330

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
DFOBUâEOď

DFOBUâEOď

3PEJOB #BSDFMPOB .ÈMBHB cca 30 minut jízdy MHD od školy, WiFi a praní 1x týdně zdarma
dvoulůžkový pokoj, polopenze

7 380

jednolůžkový pokoj, polopenze

8 420

3PEJOB .BSCFMMB, cca 20 min. MHD od školy, WiFi a praní 1x týdně zdarma
dvoulůžkový pokoj, polopenze

6 590

jednolůžkový pokoj, polopenze

7 510

"QBSUNÈOZ #BSDFMPOB .ÈMBHB, od 18 let, cca 15 minut chůze od školy, sdílená koupelna, sdílená kuchyňka,
vratný depozit 150 EUR, pračka je k dispozici v apartmánu, WiFi zdarma
dvoulůžkový pokoj, bez stravy

4 890

jednolůžkový pokoj, bez stravy

7 490

 "QBSUNÈOZ  .BSCFMMB, od 18 let, cca 15 minut chůze od školy, sdílená koupelna, sdílená kuchyňka,
vratný depozit 150 EUR, pračka je k dispozici v apartmánu, WiFi zdarma
dvoulůžkový pokoj, bez stravy

3 850

jednolůžkový pokoj, bez stravy

6 440

3F[JEFODF #BSDFMPOB .ÈMBHB, od 18 let (16 - 17 let pouze se svolením rodičů), cca 15 minut chůze od školy,
sdílená koupelna, sdílená kuchyňka, depozit 150 EUR, pračka je k dispozici v rezidenci, WiFi zdarma
dvoulůžkový pokoj, snídaně

7 640

jednolůžkový pokoj, snidaně

dvoulůžkový pokoj, polopenze

8 680

jednolůžkový pokoj, polopenze

9 970
10 890

7MBTUOÓLPVQFMOBTUPKÓWäEZ,čUâEOď EWPVMĜäLPWÏQPLPKFTWMBTUOÓLPVQFMOPVKFOQSPEWPKJDF

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

/FWZVčVKFTF 2.1., 6.1., 28.2. (Mal., Mar.), 6.4.
(Mal., Mar.), 7.4., 10.4. (Bar.), 1.5., 29.5. (Bar),
12.6. (Mar.), 24.6. (Bar.), 15.8., 19.8. (Mal.), 8.9.
(Mal.), 11.9. a 24.9. (Bar.), 12.10., 19.10. (Mar.),
1.11., 6.12., 8.12., 25.12.2023.
Svátky připadající na víkend se obvykle slaví v následujícím týdnu. Kromě státních a místních svátků
může mít každé město další dny volna.
Zameškaná výuka z důvodu státního svátku se nenahrazuje. Pokud jsou v týdnu dva svátky, nahrazuje se výuka jednoho z nich nebo se snižuje cena.
7âVLBQSPCÓIÈ 9.00 - 10.50; 11.10 - 13.00; 14.00
- 15.50 hod. Rozvrhy se můžou lišit v závislosti na
obazenosti školy, v létě může být výuka odpoledne. ;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:
&OGPSFY je prestižní řetězec škol španělštiny ve Španělsku a Latinské Americe. Působí od roku 1989, je
členem asociací FEDELE, ALTO aj. a má akreditaci
CEELE a Instituto Cervantes.
&OGPSFY#BSDFMPOB sídlí v centru, v moderní 4patrové klimatizované budově, blízko třídy Ramblas,
má 3000 m2 plochy, 50 tříd a terasy o celkové rozloze 1500 m2. Škola má prostornou knihovnu, čítárnu, počítačovou učebnu a WiFi zdarma.
#BSDFMPOB je nejživější město Španělska s 3,5 miliony obyvatel, má nádherné pláže a úžasné památky, nejen stavby od Antoni Gaudího.
&OGPSFY .ÈMBHB je zbrusu nová škola Enforexu. Sídlí v nádherném paláci v centru Málagy, má
18 prostorných tříd, knihovnu, studovnu, klubovnu.
WiFi je zdarma.
.ÈMBHB má 550 000 obyvatel, leží na jihovýchodním pobřeží Španělska, v Andalusii. Málaga
má krásné historické centrum a pláže. Je to ideální
místo pro jazykovou dovolenou a výlety do andaluských měst jako je Sevilla, Córdoba a Granada.
&OGPSFY.BSCFMMB sídlí v moderní budově jen 5
minut od pláže. Škola má 17 tříd, ohromnou terasu, klubovnu, čítárnu. WiFi je zdarma.
.BSCFMMB je proslulé, nevelké, bezpečné letovisko
62 km jižně od Málagy. Má nádherné pláže, slunce svítí v Marbelle 320 dnů v roce!

4QFDJÈMOÓEJFUBWSPEJOÈDIBWSF[JEFODÓDIKF[BQīÓQMBUFL,čUâEOď

7Å-&5:"",5*7*5:

4F[ØOOÓQīÓQMBUFL,čUâEOďBQBSUNÈOZ.BSCFMMB

Enforex pořádá pro studenty španělštiny odpolední
a večerní akce, návštěvy památek a kulturních událostí. Organizuje placené sobotní celodenní výlety.
S Enforexem se určitě nebudete nudit!

%013"7"
Rádi Vám zajistíme zpáteční letenku do Barcelony nebo Málagy (Marbella) za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[NÓTUOÓDIMFUJÝědo ubytování v Barceloně, Málaze a Marbelle stojí
2 460 Kč, oba odvozy stojí 4 920 Kč. Místní taxi nebo v kombinaci s MHD Vás vyjde mnohem levněji.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 860 Kč. Speciální dieta stojí 520 Kč týdně.
2. Sada učebních materiálů stojí 1 040 Kč na jednu jazykovou úroveň - cca 4 týdny studia.
3. Noc navíc ve všech školách: rodina a apartmán 1 300 Kč, rezidence 1 550 Kč.

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Angličtina..................................................... 12%
2. Němčina...................................................... 9%
3. Francouzština.............................................. 6%
4. Holandština................................................. 4%
5. Čínština........................................................ 3%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................. 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WTF[ØOďMFU

&LWÈEPS

,VS[ZÝQBOďMÝUJOZ &LWÈEPS .POUBĖJUB TVSGBīTLâSÈKOBSPWOÓLV TUVEFOUĜWF
UīÓEď JOEJWJEVÈMOÓMFLDF MFLDFTVSGPWÈOÓ (BMBQÈHZ UâEOZLVS[VPE,č

.POUBĖJUB

ÀLPMB.POUBĖJUB4QBOJTI4DIPPM

Montaňita

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.2., 24.2., 10.4., 1.5., 24.5.,
10.8., 9.10., 2.11., 3.11., 25.12.2023.
Výuka probíhá: 8.00 - 9.55; 10.05 - 12.00 nebo
výjimečně 13.00 - 14.55; 15.05 - 17.00 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

Budova školy, studenti při surfování, v hospůdce a při odpoledních aktivitách na pláži
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

.JOJHSPVQ

20

55 minut

2 týdny +

6 nejvíce

3 - 10

1SJWBUF

20

55 minut

2 týdny +

1 klient

3 - 10

.JOJHSPVQ 4VSG

20+5

55, *90 min

2 týdny +

6 nejvíce

3 - 10

1SJWBUF 4VSG

20+5

55, *90 min

2 týdny +

1 klient, 6 nejvíce

3 - 10

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
.JOJHSPVQ

má 20 lekcí obecné španělštiny týdně ve skupině nejvíce 6 studentů.

1SJWBUF

má 20 individuálních lekcí týdně. Náplň kurzů se řídí podle přání klienta.

.JOJHSPVQ 1SJWBUF  4VSG

kombinuje kurz Minigroup nebo Private 20 s 5 lekcemi surfování týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4





.JOJHSPVQ



12 940



25 880



1SJWBUF



17 250



34 470



.JOJHSPVQ 4VSG



18 690



37 380



1SJWBUF 4VSG



22 980



45 530



Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3F[JEFODF.JOJ%PSN, cca 10 min. chůze od školy, velice jednoduchý druh ubytování, 4 - 6lůžkový pokoj, bez stravy, veřejná prádelna je nedaleko

2 470

370

#VOHBMPX$BCBOB, cca 10 min. chůze od školy, jednolůžkový pokoj, vlastní
koupelna, sdílená kuchyně, bez stravy, WiFi zdarma, veřejná prádelna je nedaleko

4 200

620

#VOHBMPX-BSHFS$BCBOB, cca 10 min. chůze od školy, jednolůžkový pokoj,
vlastní koupelna a kuchyně, bez stravy, WiFi zdarma, veřejná prádelna je nedaleko

5 190

740

 3PEJOB, cca 10 min chůze od školy, jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj,
sdílená koupelna, polopenze, veřejná prádelna je nedaleko

4 820

690

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Guayaquil - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Guayaquil do ubytování stojí 2 470 Kč, oba odvozy stojí 4 690 Kč.

101*4À,0-:
.POUBĖJUB4QBOJTI4DIPPM nabízí kurzy španělštiny v Ekvádoru již řadu let. Jde o malou školu s 8
třídami, klubovnou, kde si můžete dát kávu nebo
čaj zdarma a nádhernou terasou s výhledem na
celou Montaňitu.
Škola sídlí v centru městečka, 3 minuty chůze od pláže. Studenti se do školy v Montaňitě často vracejí,
je to velice unikátní místo, bezpečné a přátelské.
.POUBĖJUB je považována za nejlepší místo v Ekvádoru pro surfování, a to celoročně. Pod dohledem
kvalifikovaných lektorů mohou surfovat jak naprostí začátečníci, tak pokročilí.
Škola nemá internet ani počítače, cca 5 minut chůze
od školy je internetová kavárna.
Ekvádor leží mezi Kolumbií a Peru a je nesmírně
bohatý na přírodní krásy: nabízí pacifické pláže,
úchvatné Andy, amazonský prales i výjimečný svět
Galapág. Rovníková země s 13 miliony obyvatel
je oblíbená i díky nízkým cenám. Ekvádor je politicky klidná země. Platí se zde americkým dolarem.

7Å-&5:"",5*7*5:
Montaňita nabízí studentům španělštiny řadu aktivit. Mezi nejoblíbenější patří pořádání BBQ vždy
každý druhý pátek, dále pak lekce vaření každou
druhou středu, sobotní výlet se surfováním, jízda na
koni v Las Mangas o víkendu. Cena aktivit se pohybuje zpravidla mezi 7 - 30 USD. Velice oblíbené jsou také různé hry v bazénu a další sporty. Pro
náročnější studenty je možný i výlet např. na Isla
de la Plata (Machalilla National Park), zahrnuje dopravu, prohlídku a vstupy do parku. Cena výletů se
pohybuje od 35 USD za výlet a organizuje je místní agentura. Škola může zprostředkovat výlet s průvodcem na Galapágy. Vstup do národního parku
se platí po příletu na Galapágy, stojí cca 120 USD.

1õ¶1-"5,:

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

1.
2.
3.
4.

1. Němčina ...................................................
2. Francouzština............................................
3. Nizozemština............................................
4. Angličtina .................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................

Registrační poplatek účtovaný školou je 480 Kč.
Vratný depozit za učební materiály je cca 13 USD.
Občané ČR a SR nepotřebují pro pobyty do 90 dnů do Ekvádoru vízum.
Příplatek týdně v termínech 25.12.2022 - 8.4.2023 490 Kč za rezidenci Mini Dorm, 860 Kč za
Bungalow Cabana a 610 Kč za Bungalow Larger Cabana.

---

30%
20%
15%
13%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

ÀQBOďMÝUJOB

tQSPVčJUFMFPEMFU

ÀQBOďMTLP

,VS[ZQSPVčJUFMFÝQBOďMÝUJOZ .ÈMBHB QFWOÏOÈTUVQOÓUFSNÓOZ ÝQJčLPWÈÝLPMB
OFKWÓDFLMJFOUĜWFUīÓEď ÝLPMBTWMBTUOÓNIPUFMFNBCB[ÏOFN UâEFO[B,č

.ÈMBHB

ÀLPMB.BMBDB*OTUJUVUP

Málaga

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Výuka probíhá: 8.30 - 14.30 hod.
Začátky: 17.7. (1 - 2týdenní kurz), 24.7.2023
(1týdenní kurz).

101*4À,0-:

Budova školy, studenti ve městě, výuka, pohled na školní bazén

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

4QBOJTIGPS5FBDIFST

20+10

50 minut

1, 2 týdny

10, obvykle 8

7-9

101*4,63;ù
Kurzy jsou určeny středoškolským učitelům španělštiny, kteří chtějí zlepšit svou španělštinu a učitelské dovednosti.
4QBOJTIGPS5FBDIFST

má 20 lekcí obecné španělštiny a 10 lekcí španělštiny pro učitele ve
skupině nejvíce 10 klientů. Kurzy mají pevné začátky, viz Začátky kurzů.

$&/¶,,63;ù
,VS[ZUâEOZ

UâEFO

UâEOZ

4QBOJTIGPS5FBDIFST

11 240

20 990

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, WiFi ve škole, okružní výlet po Málaze, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
0EOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOB[B
UâEFO

DFOB[B
EBMÝÓUâEFO

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 30 minut MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní za cca 8 EUR
dvoulůžkový pokoj, polopenze (snídaně a oběd)

4 510

5 260

750

jednolůžkový pokoj, polopenze (snídaně a oběd)

5 440

6 340

910

$MVC)JTQÈOJDP, rezidence v areálu školy, 10 minut chůze od pláže, restaurace a bazén, WiFi zdarma, pračka v objektu.
dvoulůžkový pokoj, vlastní koupelna, snídaně

5 850

6 710

1 010

dvoulůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze (SN+OB nebo V)

8 130

8 990

1 420

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, snídaně

6 320

7 260

1 090

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze (SN+OB nebo V)

8 600

9 540

1 500

.BMBDB*OTUJUVUP nabízí kurzy španělštiny v Málaze od r. 1971 a má vynikající pověst. Malaca Instituto je členem prestižní asociace EAQUALS, má
akreditaci CEELE a je členem FIYTO a IALC. Škola
má precizně propracovanou metodiku výuky a vydává vlastní učebnice. Ubytování nabízí ve školním
hotelu, v rodinách nebo v apartmánech.
Malaca Instituto leží 15 minut chůze od pláže, v rezidenční čtvrti. Škola má 25 tříd v rozsáhlém komplexu, který zahrnuje vlastní školu, centrum pro trávení
volného času s bazénem a tanečním studiem a Club
Hispánico - tříhvězdičkový hotel se 110 pokoji a restaurací. Malaca Instituto má skvělé vybavení: multimediální studovnu, WiFi zdarma, poslechové centrum, videostudovnu, kino, bazén, hotel a restauraci.
.ÈMBHB leží na jihovýchodním pobřeží Španělska
a má 550 000 obyvatel. Letiště Málaga je branou, kterou do Andalusie proudí každý rok miliony
turistů. Málaga je rodištěm Pabla Picassa a Antonia Banderase a může se pochlubit úchvatnou katedrálou a arabským hradem Alcazaba. Málaga
je ideální místo k příjemné dovolené a výletům do
dalších měst jako je Sevilla, Córdoba a Granada.

7Å-&5:"",5*7*5:
Malaca Instituto pořádá pro studenty taneční lekce flamenca a salsy, organizuje procházky
po Málaze, výlety do andaluských měst Nerja
a Ronda. Ve škole se můžete naučit, jak připravit
pořádné gazpacho, tortillu nebo paellu. V okolí
města Málaga je spousta skvělých golfových hřišť.
Některé aktivity se platí zvlášť.

"QBSUNÈO, cca 15 minut chůze od školy, 2 - 8 týdnů, WiFi zdarma, pračka, klimatizace, bazén, depozit 100 EUR
dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna a kuchyně, bez stravy

nelze

3 190

nelze

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna a kuchyně, bez stravy

nelze

4 770

nelze

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Málaga - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Málaze do ubytování stojí 1 550 Kč, oba odvozy stojí 3 100
Kč. Autobus z letiště Málaga do centra stojí cca 3 EUR, taxi z letiště do ubytování stojí cca 30 EUR.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou stojí 70 EUR, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Příplatky 4.6. - 2.9.2023: apartmány 1 450 Kč týdně, Club Hisp. a rodiny 1 380 Kč týdně, noc navíc 210 Kč.
3. V apartmánu se platí 10 EUR týdně za úklid. Depozit 100 EUR.

---

Pláž

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Švédština....................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ...........................................
3. Polština.......................................................
4. Němčina....................................................
5. Maďarština................................................
6. Italština.......................................................

20%

13%
11%
10%
10%

Přihláška

odešlete, prosím, na e-mail: objednavky@intact.cz
info@intact.cz

OSOBNÍ ÚDAJE (Příjmení a jméno vyplňte podle údajů v cestovním dokladu)
Příjmení
Datum narození

Jméno

Titul

Místo narození

Národnost

Pohlaví
St. příslušnost

Poštovní adresa včetně PSČ
Mobil

E-mail

Jméno, adresa a tel. nejbližšího příbuzného
Jste kuřák?

ano

ne Držíte dietu?

Trpíte alergií?

ano

ne Jestliže ano, jakou

ano

ne

Jestliže ano, jakou

Vaše znalost cizího jazyka (stupnice 1 - 10)
Stálý zákazník

ano

ne Jestliže ano, uveďte školu a rok

Dokumenty ke kurzu pošlete na tento e-mail nebo na tuto adresu
Souhlasím s poskytnutím svého telefonního čísla a emailové adresy škole

ano

POJIŠTĚNÍ UNIQA
Požadujete zdravotní a cestovní pojištění UNIQA - cena 42 Kč za den
Požadujete pojištění na storno - cena 85 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 64 000 Kč
Požadujete poj. na storno, poj. karantény - cena 111 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 64 000 Kč
Požadujete pojištění na storno - cena 127 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 130 000 Kč
Požadujete poj. na storno, poj. karantény - cena 153 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 130 000 Kč
ÚDAJE O KURZU
Název školy

Město

Země

Název kurzu

Počet lekcí týdně

Jazyk

Začátek (obvykle pondělí)

Konec (obvykle pátek)

ne
ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne

Počet týdnů

UBYTOVÁNÍ
Typ ubytování

Typ pokoje

Typ stravování

Začátek

Konec

Počet týdnů

SLUŽBY ZA PŘÍPLATKY A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
(noci navíc, dřívější příjezd, pozdější odjezd, víza, vlastní koupelna aj.)
DOPRAVA
Zajistěte mi dopravu

ano

ne

Dopravu si zajistím sám

ano

ne

Datum odjezdu na kurz

Jestliže ano, tak

autobusovou

leteckou

Datum odjezdu z kurzu

Místo odletu nebo odjezdu
Požaduji odvoz: Při příjezdu

ano

ne

Druh návazné dopravy

autobus

odvoz organizovaný školou

Při odjezdu

ano

ne
jiný (uveďte)

PLATBA (vyplňujte, jestliže plátce kurzu není totožný s účastníkem)
Jméno/název plátce
Adresa včetně PSČ
Telefon

e-mail

IČ
Fakturu zašlete na e-mail

DIČ
účastníka kurzu

plátce

jiný e-mail (napiště jej níže)

Jiný email
Kde jste se o nás dozvěděli?

veletrh

tisk

rozhlas

internet

od známých

jiné:

Cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s.r.o. nakládá s informacemi, které se týkají jejích zákazníků a které představují tzv. osobní údaje, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

Vysvětlivky k vyplňování přihlášky

Uvádíme vysvětlivky
pouze k některým kolonkám

OSOBNÍ ÚDAJE
Příjmení a jméno. Vyplňte příjmení a jméno přesně podle údajů v cestovním dokladu, na který vycestujete (pas, občanský průkaz).
Poštovní adresa. Uveďte Vaši poštovní adresu k zasílání korespondence, na které se zdržujete.
Jméno, adresa a telefon nejbližšího příbuzného. Požadujeme pro případ, že by bylo nutné informovat Vaši rodinu o nečekaných problémech (například
zdravotních) během Vašeho pobytu v zahraničí.
Držíte dietu (Jakou?). Kromě zdravotní diety uveďte např. jste-li vegetarián, nejíte-li určité potraviny apod.; tyto údaje jsou důležité pro výběr hostitelské
rodiny. Většina škol poskytuje dietu za příplatek.
Vaše znalost cizího jazyka. Ohodnoťte svoje znalosti známkou od 1 do 10, přičemž 1 je praktická neznalost jazyka, známka 10 vyjadřuje znalost blížící
se rodilému mluvčímu (viz Jazyková úroveň studentů - www.intact.cz).
Stálý zákazník. Zaškrtněte ANO, pokud jste se zúčastnili Vy, nebo někdo z Vaší rodiny s INTACTem jazykového kurzu a zaslali nám jeho hodnocení, připište
název školy a rok, kdy jste kurz absolvovali. Stálý zákazník má nárok na slevu 2 % z ceny kurzovného.
Dokumenty ke kurzu zasíláme na e-mail klienta pokud je plnoletý, pokud je mladší 18 let, dokumentace se zasílá na e-mail rodičů či zákonných zástupců.
Poštou je dokumentace zasílána pouze v případě nutnosti doručení originálních dokumentů ze škol či víz nebo na vyžádání. Dokumentace je zasílána
nejpozději v týdnu před odjezdem na jazykový kurz.

POJIŠTĚNÍ UNIQA
Pojištění UNIQA není zahrnuto v ceně kurzu, stojí 42 Kč na den, zaškrtněte ANO nebo NE.
Pojistka pojišťovny UNIQA je komplexní zdravotní a cestovní pojištění s velmi vysokým krytím.
Zahrnuje například: pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb do 7 000 000 Kč, pojištění smrti následkem úrazu do 300 000 Kč, pojištění trvalých
následků úrazu do 600 000 Kč, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby do 5 000 000 Kč, pojištění zavazadel do 15 000 Kč.
Požaduji pojištění na storno. Pojištění storna není zahrnuto v ceně kurzu, je možné ho objednat za příplatek 85 nebo 127 Kč na den. V ceně tohoto
pojištění je i zdravotní a cestovní pojištění UNIQA. Nelze jej zajistit samostatně bez zdravotního a cestovního pojištění UNIQA. Pojišťovna poskytne
pojištěnému plnění do výše 80 % vzniklých nákladů spojených se zrušením účasti na zájezdu, maximálně do výše 64 000 Kč za 85 Kč na 1 den pobytu
nebo maximálně do výše plnění 130 000 Kč za 127 Kč na 1 den pobytu.
Storno musí být prokazatelně zasláno e-mailem nebo doporučeným dopisem nejpozději 24 hodin ode dne, kdy nastala neschopnost cestování.
Storno lze přiznat z důvodu smrti pojištěného, jeho manžela/manželky, druha/družky, dítěte nebo rodičů nebo akutního onemocnění jmenovaných osob,
z důvodu vloupání do bytu pojištěného nebo z důvodu živelné události v jeho bytě, v důsledku požáru nebo povodně.
Storno nelze přiznat z důvodu zhoršení nemoci, se kterou se pojištěný léčil před uzavřením pojistky, z pracovních důvodů nebo po nástupu klienta na kurz.

ÚDAJE O KURZU
Začátek a Konec kurzu je uveden v popisu každého kurzu. Kurzy obvykle začínají v pondělí a končí v pátek.

UBYTOVÁNÍ
Typ ubytování: rodina (Standard nebo Executive), apartmán apod., viz popis ubytování. U Montrealu uveďte, zda anglicky nebo francouzsky mluvící rodina.
Chcete-li kurz bez ubytování, rádi Vám vyhovíme.
Typ pokoje: jednolůžkový, dvoulůžkový, vícelůžkový, viz popis ubytování.
Typ stravování: uveďte, zda chcete pobyt se snídaní, polopenzí, plnou penzí nebo se budete stravovat sami - viz popis ubytování.
Začátek ubytování je datum příjezdu do rodiny, koleje, hotelu, hostelu nebo ubytovny. Ubytování obvykle začíná v neděli nebo v sobotu před začátkem kurzu, viz kolonka
“Ubytování” v popisu každého kurzu. Za dřívější příjezd se platí noc navíc. Pokud přijedete do dané země dříve, uveďte v rubrice Zvláštní požadavky “Dřívější příjezd”.
Konec ubytování je datum odjezdu z rodiny, koleje, hotelu, hostelu nebo ubytovny. Ubytování obvykle končí v sobotu nebo v neděli po ukončení kurzu, za pozdější
odjezd se platí noc navíc, viz kolonka Ubytování v popisu každého kurzu. Pokud zůstanete v dané zemi déle, uveďte v rubrice Zvláštní požadavky “Pozdější odjezd”.

SLUŽBY ZA PŘÍPLATKY A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
Uveďte, prosím, jestliže chcete přiobjednat nějakou nabízenou službu, která není zahrnuta do ceny kurzu. Např.:
- Noci navíc, dřívější příjezd, pozdější odjezd (jestliže chcete v dané zemi zůstat déle než 1 den po ukončení kurzu) apod.
- Vlastní koupelna, ubytování typu Executive, WiFi v rodině - podle nabídky.
- Víza. USA a Kanada (studentské vízum), Austrálie, Rusko, Nový Zéland (pro pobyty nad 90 dní), Kuba, Čína.
- Cestovní registrace. Nový Zéland (NZeTA), Kanada (eTA), USA (ESTA).
- Program pro volný čas - výlety, potápění atd. dle nabídky školy.
- Typ rodiny - bezdětná, bez domácích zvířat, s malými dětmi apod.
Splnění požadavků ohledně rodiny nemůžeme zaručit, ale pokusíme se je splnit.

DOPRAVA
Zajistěte mi dopravu, zaškrtněte autobusovou nebo leteckou.
Dopravu si zajistím sám. Pokud si letenku nebo jízdenku zajišťujete sami, prosíme o výpis rezervace letenky nebo jízdenky z kanceláře, kde jste si dopravu
rezervovali. Letenku ani jízdenku si ale nekupujte, dokud nebudeme mít potvrzeno, že Vás škola ke kurzu přijme! Bez výpisu nemůžeme zajistit případný
odvoz z letiště nebo nádraží do ubytování a nemůžeme zaručit, že hostitelská rodina bude v době Vašeho příjezdu doma.
Datum odjezdu z kurzu je obvykle sobota nebo neděle po ukončení kurzu. Pokud chcete v dané zemi zůstat po ukončení kurzu a cestovat, uveďte do
zvláštních požadavků Pozdější odjezd. Upozorňujeme, že delší ubytování můžeme zajistit pouze u některých škol nejdéle však týden po ukončení kurzu.
Místo odletu nebo odjezdu na kurz je obvykle české město, odkud nastoupíte cestu na kurz. Autobusové jízdenky do Velké Británie dokážeme zajistit
z Brna, Prahy nebo Plzně, letenky z Prahy, Brna, případně z Vídně, Mnichova nebo Frankfurtu.
Požaduji návaznou dopravu - při příjezdu do místa kurzu. Zaškrtněte, prosím, ANO nebo NE dle nabídky v rubrice Doprava.
- při odjezdu na letiště nebo nádraží. Zaškrtněte, prosím, ANO nebo NE dle nabídky v rubrice Doprava.
Druh návazné dopravy - zaškrtněte variantu, která Vám nejvíce vyhovuje, viz rubrika Doprava.

PLATBA
Plátce. Údaje vyplňujte, jestliže plátce kurzu není totožný s účastníkem.
Fakturu zašlete na e-mail. Zatrhněte požadovanou variantu, pokud zvolíte “jinou adresu”, vypište ji do příslušné kolonky.

Všeobecné podmínky
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní vztah mezi INTACT - studium v zahraničí, s.r.o.
a zákazníkem při sjednávání a čerpání služeb se řídí
smlouvou o zájezdu, v případech neobsažených ve smlouvě o zájezdu se řídí ust. § 2521 a násl. zákona 89/2012.
II. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Účastníky smluvního vztahu při poskytování služeb na
zájezdech INTACTu jsou:
1. Cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s.r.o.,
zastupující pořadatele Languages Plus Taalreizen B.V.
Duivendrecht, Joop Geesinkweg 901 - 999, 1114 AB
Amsterdam, Nizozemí, dále INTACT.
2. Zákazníci, kterými mohou být všechny fyzické osoby
starší 18 let a právnické osoby, jež mají způsobilost
k právním úkonům, dále Zákazník.
III. ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Účastníky zájezdu mohou být všechny fyzické osoby od
4 let, osoby ve věku 4 - 18 let jen se souhlasem jejich
zákonného zástupce.
IV. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi INTACTem a Zákazníkem vzniká
podepsáním smlouvy o zájezdu, jejíž nedílnou součástí
jsou tyto Všeobecné podmínky nebo uhrazením faktury.
Smlouva a faktura bude Zákazníkovi zaslána až po
potvrzení účasti účastníka na zájezdu zahraniční školou.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní ceny zájezdů jsou uvedeny na www.intact.cz.
2. INTACT si vyhrazuje právo měnit ceny zájezdů, jestliže
některá měna podle kurzu ČNB v den vyhotovení cenové
kalkulace vybočí z kurzového rozpětí, které je uvedeno
na www.intact.cz, nebo jestliže před dnem fakturace
škola změní ceny.
3. Zákazník je povinen uhradit fakturovanou částku do
doby splatnosti.
4. Částku lze uhradit bankovním převodem, složením
částky v hotovosti v kterékoliv pobočce banky Moneta
Money Bank přímo na účet INTACTu, nebo hotově. Při
úhradě ze zahraničního účtu je Zákazník povinen zadat
platbu tak, aby na účet INTACTu přišla celá fakturovaná
částka (platba v CZK a poplatky typu OUR).
5. INTACT si účtuje nevratnou odčitatelnou zálohu na
objednání zájezdu ve výši 5 000 Kč (u vybraných
škol 10 000 Kč). Po úhradě zálohy začne INTACT
zájezd vyřizovat. Záloha bude vrácena pouze v případě nepřijetí účastníka školou nebo uzavření školy.
6. V době 1 měsíc až 2 týdny před nástupem na zájezd
INTACT účtuje tuto zálohu ve výši 10 000 - 15 000 Kč.
7. Při obdržení přihlášky v době kratší než 2 týdny před
plánovaným odjezdem je záloha na objednání ve výši
100 % celkové předpokládané ceny zájezdu.
8. INTACT má právo fakturovat zálohu na letenky nebo
jízdenky, jejichž cenu Zákazníkovi vyúčtuje po zakoupení
letenky nebo jízdenky.
VI. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Účastník zájezdu, který během cesty nebo pobytu poruší
zákonné předpisy navštíveného státu, nebo nerespektuje
náplň a pravidla zájezdu, může být vyloučen bez nároku
na náhradu nevyčerpaných služeb podle specifických
podmínek dané země nebo školy.
VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
- ZÁKAZNÍK:
1. K právům Zákazníka patří zejména:
a) vyžadovat poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu
a jeho ceny,
b) být seznámen se všemi případnými změnami v zájezdu,
rozsahu služeb a ceny,
c) právo být pojištěn a být informován o rozsahu pojištění,
d) kdykoliv před započetím zájezdu od smlouvy odstoupit za splnění stornovacích podmínek,
e) právo na reklamaci případných vad služeb, viz bod IX,
f) právo vyžadovat od INTACTu potřebné informace
o okolnostech a náležitostech služeb.
2. K základním povinnostem Zákazníka patří:
a) zaplatit INTACTu sjednanou cenu kurzu ve sjednané
výši a lhůtě,
b) poskytnout INTACTu nezbytnou součinnost, které je
třeba k řádnému zajištění služeb,

c) pravdivě a úplně vyplnit přihlášku a předložit doklady
potřebné k zajištění požadovaných služeb,
d) sdělovat INTACTu včas své stanovisko k případným
změnám v podmínkách a obsahu zájezdu,
e) obstarat účastníkovi zájezdu platný cestovní doklad
(pas, občanský průkaz, případně vízum) a zajistit, aby
měl takový doklad během zájezdu,
f) případné storno účasti na zájezdu provést písemnou
formou. Jestliže písemná nebo e-mailová zpráva o stornu
dorazí v den pracovního volna nebo v den státního svátku nebo dorazí v pracovní den po 16.00 hod., pak je za
den podání storna považován následující pracovní den.
- INTACT:
3. INTACT je oprávněn ze závažných důvodů nebo za
mimořádných okolností zájezd odložit nebo zrušit. V takových případech je INTACT povinen předem Zákazníka
informovat a vyžádat si jeho souhlas s těmito změnami
s tím, že INTACT určí lhůtu k tomuto vyjádření.
Jestliže Zákazník se změnou termínu nesouhlasí, má
právo od smlouvy odstoupit bez povinnosti jakékoliv
náhrady INTACTu, který mu vrátí již zaplacenou cenu
zájezdu s výjimkou ceny dopravy, viz bod 6. Nesouhlas
se změnou termínu musí Zákazník vyjádřit písemně ve
stanovené lhůtě, jinak se má za to, že se změnou souhlasí.
4. INTACT je povinen řádně poskytnout služby, výslovně
zahrnuté do kurzu a ceny zájezdu, bez zbytečného
odkladu seznámit Zákazníka s případnými změnami.
6. INTACT na žádost Zákazníka zakoupí letenku nebo
autobusovou nebo vlakovou jízdenku. V takovém případě
vzniká smluvní vztah přímo mezi dopravcem a Zákazníkem. Případná refundace letenek nebo jízdenek se řídí
podle pravidel dopravce.
7. INTACT nenese zodpovědnost za případné změny odletů či zrušení letů nebo zpoždění autobusů.
8. INTACT je oprávněn využívat osobní údaje o Zákazníkovi a účastníkovi pouze pro vlastní marketingové účely.
Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.
VIII. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA ZÁJEZDU
Stornovací podmínky a platby:
1. Jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy (storno), vyúčtuje mu INTACT skutečně vynaložené náklady, a to:
nevratnou zálohu (viz hlava V.) +
a) náklady na vyřízení víza (viz hlava X.), letenky, jízdenky, dojde-li ke stornu déle než 30 dnů před plánovaným
termínem odjezdu
b) až 25 % z celkové ceny zájezdu + náklady na
víza, letenky a jízdenky, dojde-li ke stornu 29 až 15 dnů
před plánovaným termínem odjezdu,
c) až 50 % z celkové ceny zájezdu + náklady na víza,
letenky a jízdenky, dojde-li ke stornu 14 až 8 dnů před
plánovaným termínem odjezdu.
d) až 100 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke stornu
7 nebo méně dnů před plánovaným termínem odjezdu.
Toto ustanovení platí i v případě, že účastník zájezdu
z jakýchkoliv důvodů na zájezd neodjede.
2. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy (storno)
kdykoliv. Smluvní vztah zaniká a účast na zájezdu je
stornována k prvnímu pracovnímu dni, kdy Zákazníkovo
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zaslané
doporučenou poštou nebo e-mailem, viz hlava VII.,
odst. 2, pís. f, bude doručeno do kanceláře INTACTu.
Odstoupení od smlouvy (storno) je neúčinné a vyloučené,
pokud bude provedeno pouze telefonicky.
3. Stornovací poplatek musí být uhrazen i v případě, kdy
k účasti nedojde z důvodu nenastoupení na kurz, v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů v přihlášce,
při nepředložení cestovních dokladů účastníka ve stanovených lhůtách nebo pokud je účastník ze zájezdu vyloučen pro nedodržení pasových, celních, devizových nebo
jiných obecně závazných právních předpisů, nebo pokud účastník nezíská potřebné vízum, viz hlava X. VÍZA.
4. Pokud MZV ČR vydá doporučení necestovat do
zvolené destinace, dojde k uzavření destinace, bude-li
zakázáno do zvolené destinace vycestovat nebo zvolená
škola bude uzavřena, pak INTACT vrátí Zákazníkovi do
30 dnů všechny uhrazené prostředky s výjimkou ceny
dopravy a víza.

Platné od 20.11.2022
IX. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
1. Reklamaci může podat výhradně účastník zájezdu nebo
Zákazník, pokud je účastník nezletilý.
2. Pokud je rozsah nebo kvalita služeb nižší, než byla dohodnuta a stanovena INTACTem, vzniká účastníkovi zájezdu právo na reklamaci.
3. Reklamace musí být uplatněna ihned, jakmile účastník
zájezdu zjistí skutečnost, která by mohla být předmětem reklamace, aby závadný stav byl neodkladně napraven na
místě konání zájezdu nebo služby. Účastník zájezdu nebo
jeho zákonný zástupce je povinen případnou reklamaci
uplatnit bez zbytečného prodlení telefonicky INTACTU a
současně e-mailem na adresu info@intact.cz.
4. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek
není závislý na činnosti a postupu INTACTu (vis maior) nebo
které jsou na straně účastníka zájezdu, na základě kterých
účastník zájezdu zcela nebo zčásti nevyužije objednané,
zaplacené a INTACTem podle smlouvy zabezpečené
služby (např. vyučovací, dopravní a ubytovací nebo případné výlety, aktivity ve volném čase apod.), nevzniká
účastníkovi zájezdu nebo Zákazníkovi, který pro účastníka
zájezd objednal, nárok na náhradu ceny těchto služeb ani
na slevu z ceny zájezdu INTACTu.
5. Reklamaci je nutno, po předchozím neprodleném emailovém oznámení INTACTu, zaslat písemně doporučeným dopisem do 30 dnů od konce zájezdu, na adresu:
INTACT - studium v zahraničí s. r. o., Hornoměstská 357,
594 01 Velké Meziříčí.
X. VÍZA
INTACT zašle Zákazníkovi seznam dokumentů, které jsou
potřeba k vyřízení potřebného víza. Za nutné součinnosti
Zákazníka podá INTACT žádost o vízum (s výjimkou víz do
USA, Číny, novozélandské registrace NZeTA a australského turistického víza). INTACT nezaručuje udělení víza (to
je výhradně v kompetenci příslušných zastupitelstev). V případě neudělení víza je Zákazník povinen uhradit náklady
spojené s vyřizováním víza, nevratnou zálohu, případné
stornopoplatky ve škole a další prokazatelné náklady.
XI. POJIŠTĚNÍ
1. Všichni účastníci zájezdu se můžou prostřednictvím INTACTu pojistit zdravotním a cestovním pojištěním a pojištěním na storno. Výše plnění a podmínky jsou uvedeny na
www.intact.cz.
2. Sjednáním pojištění vzniká právní vztah přímo mezi pojišťovací institucí a pojištěným účastníkem zájezdu. INTACT
odpovídá pojištěnému pouze za součinnost a za předání
informace o podmínkách a rozsahu pojištění.
XII. DOPLŇKOVÉ INFORMACE
1. INTACT nemůže po podpisu smlouvy se Zákazníkem
měnit cenu zájezdu. INTACT si vyhrazuje právo změnit
ceny dalších služeb po podpisu smlouvy pouze v souladu
se změnami zákonných ustanovení nebo změnami předpisů třetích stran (změny cen jízdenek, vízových a jiných
poplatků, letenek, letištních tax apod.).
2. Zákazník je zodpovědný za uvedení správného jména,
příjmení, adresy, e-mailu, tel. čísla účastníka zájezdu na
přihlášce. Zákazník je povinen včas písemně oznámit INTACTu případné změny jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a zdravotního stavu účastníka zájezdu.
3. Uvedené ceny a podmínky platí v době jejich publikace
na www.intact.cz. INTACT si vyhrazuje právo na změny.
4. Slevy nelze kombinovat.
5. Při platbě přes benefity se neposkytují žádné slevy.
6. Zákazník nemá nárok na peněžní či jinou náhradu za
dny, ve které se podle nabídky INTACTu nevyučuje.
7. Ve výjimečných případech může škola změnit typ kurzu,
případně návazné dopravy, za adekvátní typ kurzu nebo
návazné dopravy, jestliže se kurz, případně školní autobus
objednaný Zákazníkem, nenaplní nebo se v průběhu kurzu
výrazně sníží počet studentů ve třídě.
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné podmínky jsou součástí smlouvy o zájezdu.
Podpisem smlouvy Zákazník potvrzuje, že tyto podmínky
jsou mu známy, souhlasí s nimi a přijímá je v plném rozsahu.
Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 20.11.2022 až
do odvolání a platí pro účast na zájezdech, které zajišťuje
cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s. r. o.

GDPR - dodatek ke smlouvě

Platné od 25.5.2018.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
společnosti INTACT - studium v zahraničí, s.r.o., dále INTACT
I. INFORMACE, KTERÉ INTACT SHROMAŽĎUJE
1. INTACT shromažďuje výhradně informace, které potenciální nebo skuteční zákazníci sami poskytnou zaměstnancům INTACTu prostřednictvím webu www.intact.cz, účtů na sociálních sítích, emailovou či písemnou komunikací, telefonicky nebo ústně při osobních schůzkách.
2. Shromažďujeme Vaše osobní údaje výhradně pro účely zajištění služeb, které u INTACTu poptáváte nebo kupujete.
3. Vaše osobní údaje předáváme výhradně organizacím, jejichž služby Vám na základě Vaší objednávky zajišťujeme, a pouze v rozsahu, který je pro zajištění takových služeb nutný.
II. DŮVĚRA A BEZPEČNOST
Uchováváme fyzické, technické, organizační a procedurální bezpečnostní prvky navržené tak, aby vyhovovaly platným zákonům a nařízením, a které chrání Vaše osobní údaje.
III. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
1. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci, zástupci a jednatelé INTACTu, kteří je musí znát, aby mohli zajistit služby, které jste si objednali.
2. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit pouze na základě požadavků nebo povolení příslušných zákonů, a to regulačním a finančním úřadům, orgánům pro vymáhání zákonů, soudům, vládám nebo státním institucím pro účely vyhovění a plnění právních povinností.
IV. VOLBA A ODHLÁŠENÍ
1. Na základě Vašich voleb a kontaktních údajů, které nám poskytnete, Vám můžeme zasílat obchodní komunikaci o našich produktech a službách. Mohou sem spadat nabídky
zasílané v e-mailech, telefonicky, poštou, v SMS zprávách, prostřednictvím sociálních sítí nebo s využitím jiných komunikačních či digitálních kanálů.
2. Příjem marketingové komunikace můžete kdykoli odhlásit. Marketingová komunikace, kterou zasíláme, má zahrnutou možnost odhlášení, případně se můžete odhlásit z marketingové komunikace mailem na info@intact.cz.
V. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje si INTACT ponechá pouze po dobu nezbytně nutnou pro konkrétní účely, pro něž byly shromážděny, případně k vyřešení případných dotazů. Obecně platí,
že Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle než 10 let od poslední objednávky, pokud nebudeme mít zákonnou povinnost uchovat je déle. Lhůta 10 let je uvedena s ohledem na povinnost uchovávání účetních dokladů, které mohou obsahovat některé Vaše osobní údaje.
VI. VAŠE PRÁVA
1. Máte právo vědět, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a požádat nás o kopii svých údajů zdarma.
2. Máte právo požadovat, abychom Vám přestali zasílat marketingovou komunikaci.
3. Máte právo požadovat, abychom opravili Vaše údaje, které jsou neúplné, nepřesné nebo zastaralé.
4. Máte právo požadovat, abychom smazali některé informace o Vás.
5. Máte také právo vznést námitku u dohledového orgánu týkající se našeho zpracování osobních údajů. Pokud od Vás budeme mít nějaký požadavek výše uvedeného typu, můžeme si od Vás vyžádat doplňující informace pro účely ověření Vaší identity.

