Španělština

• pro mládež
od 16 do 21 let

Španělsko

Barcelona a Málaga, španělština pro mládež 16 - 21 let, atraktivní program,
rodina nebo rezidence, 2 týdny od 25 710 Kč včetně ubytování a odvozů!

Barcelona, Málaga

Škola: Sprachcaffe Barcelona a Málaga

Barcelona
Málaga

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

Studenti v Barceloně a výuka v Málaze
Počet lekcí
týdně

PŘEHLED KURZŮ:

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

U20 Standard Family

20

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

U20 Standard Residence

20

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

U20 Intensive Family

30

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

U20 Intensive Residence

30

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

POPIS KURZŮ:
Pro mládež, která chce studovat španělštinu v krásných španělských městech.
U20 Standard

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

U20 Intensive

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

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

CENÍK KURZŮ 2019:
Barcelona
Kurz/týdny
U20 Standard Family

2

3

4

další týden

26 860

39 260

51 970

12 950

U20 Standard Residence

31 970

46 940

61 940

15 480

U20 Intensive Family

29 430

43 570

57 710

14 370

U20 Intensive Residence

34 570

50 750

67 290

16 760

2

3

4

další týden

Málaga
Kurz/týdny
U20 Standard Family

25 710

37 650

49 860

12 410

U20 Standard Residence

31 360

45 970

60 960

15 210

U20 Intensive Family

28 280

41 470

54 950

13 680

U20 Intensive Residence

33 930

49 860

65 970

16 490

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování a stravování, odvoz z letiště do ubytování a zpět v uvedené
dny a časy, uvedený program, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK.

Nevyučuje se: 24.6. (Bar.), 15.8., 19.8.2019 (Mal.).
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 17.6.
(Barcelona) a od 24.6. (Málaga) do 12.8.2019.
Kurzy končí 23.8.2019.

POPIS ŠKOLY:
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.
Sprachcaffe Barcelona 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.
Barcelona 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.
Sprachcaffe Málaga 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.
Málaga 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.

VÝLETY A AKTIVITY:

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2019:
Ubytování je od neděle před začátkem kurzu do soboty po ukončení kurzu.

noc navíc

1. Rodina Barcelona, do 30 min. MHD od školy, dvoulůžkový až trojlůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze (obědy v balíčku), vlastní ručníky s sebou, WiFi zdarma, praní za příplatek 5 EUR

1 460

2. Rodina Málaga, 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

1 380

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

1 990

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

1 960

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Barcelona (Málaga) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz z letiště Barcelona do ubytování v Barceloně a zpět je ZDARMA, pro přílety v neděli mezi 9.00
- 19.00 hod. Odvoz v jiný den nebo čas stojí 1 330 Kč. Odvoz zpět na letiště je zdarma bez omezení.
Odvoz z letiště Málaga do ubytování v Málaze a zpět je ZDARMA, pro přílety v neděli mezi 9.00
- 21.00 hod. Odvoz v jiný den nebo čas stojí 270 Kč. Odvoz zpět na letiště je zdarma bez omezení.

PŘÍPLATKY:
1.	Studenti si musí zakoupit jízdenku na MHD za cca 30 EUR týdně.
2.	Příplatek za speciální dietu v rodině nebo rezidenci je 1 330 Kč.

161

Pro studenty škol Sprachcaffe Barcelona a 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 exkurze. V Barceloně celodenní výlety směřují např. do Tarragony
nebo do Figueres, rodiště Salvadora Dalího. Půldenní výlety jsou například návštěva Sagrada Familia
nebo Parc Güell. V Málaze 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 (v Málaze ještě 1 všední den)
a 1 - 2 odpoledne a 1 - 2 večery v týdnu je volno.

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2018):
1. Němčina.................................................... 38%
2. Italština....................................................... 10%
3. Polština.......................................................
8%
4. Francouzština............................................
5%
Čeští studenti................................................
3%

