Spanyolország, Madrid, Marbella, Salamanca
Latin-Amerikában
• Tanfolyam több helyszínen
• Gyerektábor – spanyol diákokkal együtt

AZ ISKOLA 1989-ben indult hódító
körútjára és mára már 24 helyszínnel
rendelkezik Spanyolország és Latin Amerika
szerte. Az Enforex nem csak helyszíneit de
tanfolyamkínálatát
és
szálláslehetıségeit
tekintve is rendkívül széles skálával
rendelkezik. A központja Madridban van, ahol
a spanyol mellett számos egyéb nyelvet is
tanítanak, így a diákoknak lehetıségük nyílik
spanyol diákokkal megismerkedni.
TANFOLYAMOK
SPANYOLORSZÁGBAN Az Enforex
alacsony csoportlétszámú tanfolyamai és az
azokat kiegészítı kulturális témájú órák
rendkívül vonzó kínálatot biztosítanak. Míg az
iskolák nagy többsége a decemberi ünnepek
alkalmával bezár, az Enforex karácsonyi
kurzusával nyújt igazán különleges élményt az
érdeklıdıknek. Az 1 vagy 2 hetes kurzus

specialitása, hogy a tanfolyam mellett bevezeti a
tanulókat a spanyol karácsonyi tradíciókba. A
tánc szerelmeseinek ajánljuk az iskola spanyol +
flamenco kurzusát,de sport programok is
vannak: golfozhatnak, vagy teniszezhetnek.

Nyári gyerektáborokat három városban
(Madrid, Marbella, Salamanca) indít az
Enforex. A programok különlegessége,
hogy a táborban a diákok spanyol
gyerekekkel együtt nyaralnak.

Enforex nyelviskolai tanév és szemeszter
programját ajánljuk, amely akár több helyszínen
is végezhetı.

TANFOLYAMOK
LATINAMERIKÁBAN
Latin-Amerika
spanyolajkú része mintegy 525 millió
lakossal rendelkezik és kulturálisan,
etnikailag és földrajzilag is egy
egyedülállóan színes területet képez. Az
egzotikus környezet pedig az egyedülálló
élményrıl.

Spanyoltanároknak tanártovábbképzı-kurzust
kínál az iskola, az üzletembereknek pedig az
üzleti kurzust vagy a magánórákra épülı
executive tanfolyamot. De szervezett tanulmányi
kirándulásokon is részt vehetnek az üzleti
kurzusra jelentkezık. A kurzus elvégzése után az
iskolában letehetı a Spanyol Kereskedelmi
Kamara üzleti nyelvvizsgája vagy más néven az
„exige” vizsga.

Tanfolyamok:
• általános (10+5, 20, 20+5 és 25+5
óra / hét)
• magánórák
• gyerek- és ifjúsági tanfolyam
• üzleti nyelv
• nyelvvizsga-elıkészítı tanfolyam
(DELE, EXIGE)
• tanártréning
• nyelviskolai tanév / szemeszter

• szakmai gyakorlat
• nyelv + flamenco
• nyelv + spanyol történelem és mővészet /
irodalom
• nyelv + golf / tenisz
• kiscsoportos (max. 4 fı)
• szenior tanfolyam
• karácsonyi tanfolyam

Minimum életkor: 18 év (gyerek: 513, ifjúsági: 14-18 év, szenior: 50+)
Egy tanóra hossza: 55 perc (gyerek:
45 perc)
Csoportlétszám: max. 10 fı (LatinAmerika: max. 5 fı)
Tanfolyamkezdés: minden hétfın

Szállás: család (cs), kollégium (koll), albérlet(ap), hostel, szálloda
Tanfolyamok Spanyolországban
Az alábbi árak tartalmazzák a tanfolyam, valamint a szállás díját családnál, kétágyas szobában, félpanziós ellátással

Általános nyelv - Barcelona, Madrid, Marbella
(+Malaga, Valencia)
20 óra/hét

2 hét

3 hét

4 hét

12 hét

Általános nyelv - Granada, Sevilla, Alicante, Valencia
20 óra/hét

2 hét

3 hét

4 hét

12 hét

cs, 2á, fp

858,-Eur 1.150,-Eur 1.443,-Eur 3.640,-Eur

cs, 2á, fp

926,-Eur 1.255,-Eur 1.578,-Eur 4.046,-Eur

koll, 2á, fp

945,-Eur 1.278,-Eur 1.613,-Eur 4.150,-Eur

koll, 2á, fp

978,-Eur 1.325,-Eur 1.676,-Eur 4.340,-Eur

ap, 2á, öe

771,-Eur 1.020,-Eur 1.269,-Eur 3.120,-Eur

ap, 2á, öe

868,-Eur 1.165,-Eur 1.385,-Eur 3.465,-Eur

30 óra/hét

30 óra/hét

2 hét

3 hét

4 hét

12 hét

2 hét

3 hét

4 hét

12 hét

cs, 2á, fp

992,-Eur 1.344,-Eur 1.701,-Eur 4.392,-Eur

koll, 2á, fp 1.115,-Eur 1.518,-Eur 1.934,-Eur 5.165,-Eur

koll, 2á,
fp*

1.082,-Eur 1.472,-Eur 1.871,-Eur 4.960,-Eur

ap, 2á, öe

ap, 2á, öe

cs, 2á, fp

1.064,-Eur 1.446,-Eur 1.837,-Eur 4.843,-Eur
1.002,-Eur 1.358,-Eur 1.643,-Eur 4.200,-Eur

900,-Eur 1.214,-Eur 1.528,-Eur 3.840,-Eur

*kivéve Alicante és Valencia
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