
• pro dospělé od 16 let
průměrný věk 24 let (v létě 20 let)Španělština

Granada, Madrid, Sevilla
Granada, Madrid, Sevilla, výborné školy pro mladé dospělé, nejvíce 14 
studentů ve třídě, 2 týdny kurzu od 8 590 Kč, 12 týdnů kurzu od 42 640 Kč!

Španělsko

Enforex je renomovaná škola s 10 pobočkami ve 
Španělsku a cca 20 pobočkami v Latinské Ameri-
ce. Enforex začal nabízet kurzy španělštiny ve Špa-
nělsku v roce 1989, je členem asociací FEDELE, 
ALTO aj., má akreditaci CEELE a Instituto Cervantes.
Enforex Granada sídlí v centru města, má 10 tříd, 
klubovnu, počítačovou místnost a WiFi.
Granada 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.
Enforex Madrid má 40 tříd s audiovizuálním vyba-
vením, studovnu s 20 počítači, vybavenou knihov-
nu a videopůjčovnu, WiFi zdarma, sídlí ve skvěle 
vybavené budově v centru Madridu.
Madrid má 4 miliony obyvatel, úžasné galerie (Pra-
do, Thyssen Bornemisza, Reina Sofía), nádherné 
paláce a nejlepší noční život v Evropě.
Enforex Sevilla sídlí ve čtvrti Arenal, má 14 klima-
tizovaných tříd, knihovnu, atrium a WiFi.
Sevilla má 700 000 obyvatel, nádherné historic-
ké centrum, královský palác Alcazar, katedrálu, věž 
Giralda, ale také moderní architekturu. Sevilla je 
kolébkou flamenca a sevillanas. Pokud se zajímá-
te o španělskou kulturu a historii, jeďte do Sevilly!

Škola: Enforex

Studenti v Seville a v Granadě

Madrid

Granada
Sevilla

Nevyučuje se: 1.1., 2.1. (Gr.), 28.2. (Gr., Se.), 29.3., 
18.4. (Se.), 19.4., 1.5., 2.5. (Ma.), 15.5. (Ma.), 
31.5. (Gr., Se.), 15.8., 1.11., 6.12., 25.12.2019.
Svátky připadající na víkend se obvykle slaví v ná-
sledujícím týdnu. Kromě státních svátků a výše uve-
dených lokálních svátků, může mít každé město  
další dny volna.
Zameškaná výuka z důvodu státního svátku se ne-
nahrazuje. V případě 2 státních svátků během jed-
noho týdne se buď nahrazuje výuka jednoho z nich 
nebo se snižuje cena. 
Výuka probíhá: 9.00 - 10.50, 11.10 - 13.00 hod. 
nebo 13.10 - 15.00 hod. Rozvrhy se mohou mírně 
lišit v závislosti na místě výuky.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

Intensive 20 20 55 minut 1 týden + 10, obvykle 5 2 - 9

Intensive 25 20+5 55 minut 1 týden + 10, obvykle 5, odpol. 14 2 - 9

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

Intensive 25 kombinuje kurz Intensive 20 s 5 lekcemi španělské kultury týdně (max. 14 studentů).

---

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

Ubytování je od neděle do soboty. Noc navíc stojí vždy 1 190 Kč.

cena týdně cena týdně

1. Rodina Granada, cca 30 minut MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

2lůžkový pokoj, polopenze, sd. koupelna 3 830 1lůžkový pokoj, polopenze, sd. koupelna 4 590

2. Rodina Madrid, cca 30 minut jízdy MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

2lůžkový pokoj, polopenze, sd. koupelna 5 370 1lůžkový pokoj, polopenze, sd. koupelna 6 140

3. Rodina Sevilla, cca 30 minut jízdy MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

2lůžkový pokoj, polopenze, sd. koupelna 4 340 1lůžkový pokoj, polopenze, sd. koupelna 5 120

4. Sdílené Apartmány Granada, od 18 let, v areálu školy, sdílená koupelna, sdílená kuchyňka, depozit 150 

EUR, WiFi zdarma, pračka je k dispozici v apartmánu

dvoulůžkový pokoj, bez stravy 2 540 jednolůžkový pokoj, bez stravy 4 090

5. Sdílené Apartmány Madrid, 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 2 540 jednolůžkový pokoj, bez stravy 4 090

6. Sdílené Apartmány Sevilla, 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 2 540 jednolůžkový pokoj, bez stravy 4 090

Příplatek za apartmán v Seville v termínu od 24.3. do 30.3.2019 je 1 150 Kč týdně.

7. Rezidence Granada, od 18 let, cca 15 minut chůze od školy, vlastní koupelna, sdílená kuchyňka, depozit 150 

EUR, WiFi zdarma, pračka je k dispozici v rezidenci

dvoulůžkový pokoj, polopenze 4 860 jednolůžkový pokoj, polopenze 5 890

8. Rezidence Madrid, od 18 let, cca 15 minut chůze od školy, sdílená koupelna, sdílená kuchyňka, depozit 150 

EUR, WiFi zdarma, pračka je k dispozici v rezidenci

dvoulůžkový pokoj, bez stravy 7 170 jednolůžkový pokoj, polopenze 8 190

Příplatek za vlastní koupelnu u sdíl. apartmánů a rezidence je 1 420 Kč týdně. 2L pokoje s vlastní koupelnou 

jsou pouze pro dvojice cestující společně. V apartmánech a rezidencích se platí vratný depozit cca 150 EUR.

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 1 380 Kč.
2.  Sada učebních materiálů stojí 910 Kč na jednu jazykovou úroveň - cca 4 týdny studia.

Rádi Vám zajistíme zpáteční přímou letenku do Madridu, Granady či Sevilly za nejnižší dostupnou cenu. 
Odvoz organizovaný školou z místních letišť do ubytování stojí 2 250 Kč, oba odvozy 4 500 Kč. 1. Angličtina ................................................... 15%

2. Němčina .................................................... 9%
3. Portugalština .............................................. 9%
4. Francouzština ............................................ 7%
Čeští studenti ............................................... 1%

Enforex pořádá pro studenty španělštiny odpolední 
a večerní akce, návštěvy památek a kulturních udá-
lostí. Organizuje placené sobotní celodenní výlety. 
V Enforexu se nebudete nudit!

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2018):

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2019:

CENÍK KURZŮ 2019:

POPIS KURZŮ:

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve třídě
Jaz. úroveň  

viz str. 4PŘEHLED KURZŮ:

Kurz/týdny 2 3 4 6 12 další týden

Intensive 20 8 590 12 760 16 840 23 760 42 640 3 550

Intensive 25 9 620 14 270 18 830 26 750 48 370 4 030


