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Španělština

• pro klienty od 50 let
průměrný věk 60 let

Španělsko

Kurzy španělštiny pro seniory, Nerja, krásné letovisko blízko Málagy, pláž
500 m od školy, skvělý program pro volný čas, 2 týdny kurzu za 15 270 Kč!

Nerja

Škola: Escuela de Idiomas Nerja

Nerja

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 10.00 - 10.50; 11.10 - 13.00 hod.,
výuka může probíhat i odpoledne.
Začátky: 20.1., 10.2., 2.3., 13.4., 4.5., 1.6., 20.7.,
17.8., 14.9., 19.10., 9.11.2020.
Kurzy začínají pouze v daných nástupních termínech a trvají 1 nebo 2 týdny.

Výuka, pláž, klienti při aktivitách, klienti před budovou školy

PŘEHLED KURZŮ:
Club 50+

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

15

50 minut

1 - 2 týdny

10 nejvíce

3-6

POPIS KURZŮ:
Pro klienty ve věku od 50 let, kteří požadují kvalitní kurz obecné španělštiny pro seniory se zajímavým programem pro volný čas.
Club 50+

má 15 hodin obecné španělštiny týdně. Kurzu se účastní výhradně senioři. Výuka probíhá
v dopoledních hodinách, odpoledne je připraven speciální program pro volný čas.

CENÍK KURZŮ 2020:
Kurz/týdny
Club 50+

1

2

8 960

15 270

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát, program pro volný čas a pojištění proti úpadku CK.

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2020:
Ubytovací poplatek v hostitelských rodinách je 930 Kč. Ubytování je od neděle do neděle.
Sezóna:

Sezóna A
cena týdně

Sezóna B

noc navíc

cena týdně

noc navíc

1. Rodina, do 15 minut chůze od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní za cca 8,50 EUR
jednolůžkový pokoj, polopenze

5 940

850

6 600

850

2. Apartmány Club Costa Nerja, 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 8,50 EUR
jednolůžkový pokoj, bez stravy

11 690

1 670

17 250

2 640

Sezóna hostitelská rodina a apartmány A: 5.1. - 30.5. a 4.10. - 20.12.2020; B: 31.5. - 3.10.2020.
Sezóna:

Sezóna A
cena týd.

noc navíc

Sezóna B
cena týd.

Sezóna C

noc navíc

cena týd.

noc navíc

3. Club Costa Nerja School Hotel, 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 8,50 EUR
jednolůžkový pokoj Standard

5 570

800

9 280

1 330

9 830

1 400

1L pokoj Premium (s ledničkou)

6 980

1 010

9 830

1 400

11 130

1 620

Sezóna Club Costa Nerja School Hotel: sezóna A: 5.1. - 28.3. a 1.11. - 20.12.2020; sezóna B: 29.3. 30.5. a 4.10. - 31.10.2020; sezóna C: 31.5. - 3.10.2020.

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme přímou letenku Praha - Málaga - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště Málaga do ubytování v Nerja stojí 2 330 Kč. Oba odvozy stojí
3 980 Kč. Z Málagy jezdí do Nerjy každou hodinu autobus, cesta trvá hodinu a jízdenka stojí cca 7 EUR.

PŘÍPLATKY:
1.	Registrační poplatek účtovaný školou je 1 040 Kč. Ubytovací poplatek v hostitel. rodinách je 930 Kč.
2.	Učební materiály se platí na místě, stojí cca 20 EUR na 2 týdny kurzu.

---

POPIS ŠKOLY:
Escuela de Idiomas Nerja má vynikající pověst.
Školu založili její ředitelé (Renate Urban a Luis Carrión) již roku 1980. Škola je členem prestižní asociace Instituto Cervantes, má akreditaci FEDELE
a je členem asociace IALC. Škola sídlí přímo v centru městečka Nerja, blízko krásných pláží. Sídlí v typickém andaluzském domě s krásnou subtropickou
zahradou a kavárnou.
Škola má 14 tříd (v budově a na zahradě).
Blízko školy najdete Club Costa Nerja, kde máte
k dispozici klubovnu s internetem zdarma, obchod
s knihami, knihovnu, kavárnu a rozsáhlé patio, kde
můžete relaxovat. Nerja je ideální místo pro kurzy
španělštiny pro klienty nad 50 let. Nerja je malé
město, ubytování je blízko školy a blízko pláží.
Nebudete chtít tento malý „španělský ráj“ opustit.
Nerja 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.
Určitě navštivte bílé vesnice v kopcích nad městem
tzv. „frigiliana“. Z blízkých větších měst stojí za návštěvu Málaga a zcela určitě Granada s nádhernou Alhambrou.

VÝLETY A AKTIVITY:
Kurz španělštiny pro seniory Club 50+ ve škole
Escuela de Idiomas Nerja zahrnuje kromě volnočasových aktivit celodenní výlet v sobotu. Můžete se
těšit např. na večírek na uvítanou, prohlídku Nerjy,
prohlídku tamních jeskyní, lekce vaření španělských
jídel, kulturní semináře, návštěvu bílých vesniček, sobotní výlet do Granady nebo Málagy. V pátek odpoledne a v neděli budete mít volno.

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):
1. Němčina....................................................
2. Angličtina...................................................
3. Švédština ...................................................
4. Francouzština............................................
Čeští studenti ...............................................

34%
17%
8%
5%
2%

