Jazyky v zahraničí s.r.o.
Palackého náměstí 320,284 01 Kutná Hora
tel: 606 870 433, info@jazyky-v-zahranici.cz
Aktuální informace a nabídky: www.jazyky-v-zahranici.cz

ESCUELA DE IDIOMAS - NERJA
Nerja, Španělsko
Jazyková škola rodinného typu s individuálním přístupem ke klientovi nabízí velmi kvalitní výuku. Doporučujeme
klientům, kteří si přejí spojit kurz španělštiny s příjemným pobytem u moře. Ve škole je vyšší věkový průměr
účastníků kurzů. Blízko školy má škola vlastní apartmenty Club Costa Nerja – ubytování hotelového typu s
vlastním příslušenstvím, nechybí ani bazén a terasa.
http://www.idnerja.com/

Rok založení jazykové školy:

1980

Akreditace a kvalita:

IALC, UCLM, Espaňol en Andalucia, Instituto Cervantes, FEDELE,
Cámara Madrid

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné španělštiny ( A0, A1, A2, B1, B2, C1 )
• Kurz španělštiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kurz španělštiny pro účastníky 50+ ( A1, A2, B1, B2 )
• Kombinovaný kurz pro učitele španělštiny - jazyk + metodika ( A2,
B1, B2, C1 )

Vyučovací hodina:

60 minut

Vstupní test:

Ve škole v den zahájení kurzu

Velikost skupin:

Maximum 10 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 18 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

Volitelný kulturní a poznávací program nabízí škola za příplatek. Nabízí
speciální balíček dvoutýdenních aktivit za speciální cenu.

Data ubytování:

Od neděle předcházející zahájení kurzu do soboty následující po
ukončení kurzu

Doprava - zajistíme na požádání:

Časově a cenově nejvýhodnější doprava: přímé lety Praha - Malaga se
Smartwings + autobus do Nerja

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné španělštiny
Všeobecně jazykový kurz vytváří solidní základy znalosti cizího jazyka. Zahrnuje studium gramatických struktur
a rozvoj slovní zásoby, procvičuje dovednosti ústního a písemného projevu a porozumění čtenému a slyšenému
textu. Důležitou součástí je konverzace a aktivní užívání jazyka.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

20 hodin týdně

221 EUR

388 EUR

545 EUR

698 EUR

Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

30 hodin týdně

317 EUR

588 EUR

853 EUR

1 103 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí / pro začátečníky od 17.1., 31.1., 14.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 31.5.,
6.6., 20.6., 4.7., 18.7., 1.8., 15.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 7.11., 21.11., 5.12.2022

Kurz španělštiny s individuální výukou
Individuální výuka představuje vysoce intenzivní, pružně přizpůsobované a efektivní studium jazyka bez
jakýchkoliv ztrát cenného času pro nejnáročnější klienty. Program je připraven dle jejich speciﬁckých potřeb a
předem zadaných požadavků.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

20 hodin týdně

888 EUR

1 776 EUR

30 hodin týdně

1 345 EUR

2 690 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí

Kurz španělštiny pro účastníky 50+
Kurz všeobecné španělštiny zaměřený na rozvoj praktických komunikačních dovedností a porozumění pro
účastníky ve věkové kategorii 50+. Výuka probíhá v dopoledních hodinách, odpoledne a večer je společný
poznávací a kulturní program.
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

15 hodin týdně + aktivity ve volném čase

345 EUR

588 EUR

Termíny kurzu: 1/2týdenní kurzy od 17.1., 14.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 18.7., 1.8., 5.9., 17.10., 7.11.2022

Kombinovaný kurz pro učitele španělštiny - jazyk + metodika
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

týdně 20 hodin všeobecné španělštiny + 5 hodin metodiky výuky formou individuální
výuky

550 EUR 1 110 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí

UBYTOVÁNÍ:
Hostitelská rodina - ceny v EUR týdně
1lůžkový pokoj, polopenze (snídaně + oběd), při 1týdenním pobytu

192 EUR

* od 01.06.2022 do 30.09.2022 je cena ubytování 217 EUR

1lůžkový pokoj, polopenze (snídaně + oběd), při 2týdenním pobytu

208 EUR

* od 01.06.2022 do 30.09.2022 je cena ubytování 258 EUR

1lůžkový pokoj, polopenze (snídaně + oběd), při 3týdenním pobytu

213 EUR

* od 01.06.2022 do 30.09.2022 je cena ubytování 238 EUR

1lůžkový pokoj, polopenze (snídaně + oběd), při 4týdenním pobytu
* od 01.06.2022 do 30.09.2022 je cena ubytování 241 EUR

216 EUR

Residence - ceny v EUR týdně
Club Costa Nerja, 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, wiﬁ, snídaně v období od dubna do října

210 EUR

* od 01.04.2022 do 31.05.2022 je cena ubytování 350 EUR * od 01.10.2022 do 31.10.2022 je cena ubytování 350 EUR * od
01.06.2022 do 30.09.2022 je cena ubytování 371 EUR

Club Costa Nerja Premium, 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, varná konvice, lednice, TV, wiﬁ,
snídaně v období od dubna do října

266 EUR

* od 01.04.2022 do 31.05.2022 je cena ubytování 371 EUR * od 01.10.2022 do 31.10.2022 je cena ubytování 371 EUR * od
01.06.2022 do 30.09.2022 je cena ubytování 427 EUR

Zápisné

40 EUR

Studijní materiály a učebnice

V ceně kurzu

Poplatek za zajištění ubytování

Není požadován

Státní svátky a prázdniny školy: 28.2., 15.4., 24.6., 12.10., 1.11., 8.12., 19.12. - 30.12.2022 - výuka za státní svátky není
nahrazena a poměrná částka je odečtena z ceny kurzu

Registrace v účastnickém portálu EU - OID: E10050595

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Na lince Praha - Malaga operuje společnost Smartwings, další možností jsou o lety s přestupem. Cena letenek
je od 6000 Kč za obousměrnou letenku včetně zavazadel k odbavení. Cena závisí na termínu cesty a zakoupení
letenky.
Osobní přijetí na letišti
Osobní přijetí na letišti, doprava autem do místa ubytování a zpět na letiště - 88 EUR 1 cesta / 150 EUR obě
cesty.
Autobusová doprava z letiště do Nerja
Z letiště autobusem na centrální autobusové nádraží v Malaze, odtud autobusem do Nerja - cesta z Malagy do
Nerja trvá přibližně 1,5 hod.

Jazyky v zahraničí s.r.o. je oprávněna informovat klienty z České Republiky, po všech stránkách zajistit studium v této škole a
přijímat úhrady za výuku a ubytování. Za tyto služby neúčtuje žádné příplatky, ceny odpovídají cenám jazykové školy a jsou
uplatněny veškeré slevy aktuálně nabízené jazykovou školou.
Výpočet ceny v CZK: Cena EUR x kurz ČNB platný v den vystavení faktury. Zaplacení se předpokládá 6 týdnů před zahájením
kurzu dle faktury s týdenní splatností. Jiný termín fakturace a forma úhrady (v GBP, EUR) mohou být dohodnuty.
Na přání účastníka kurzu zajistíme také leteckou, železniční nebo autobusovou dopravu na kurz v zahraničí a zpět. Za zajištění
letenek připočítáváme 400 Kč, u nízkonákladových letenek kupovaných na internetu 600 Kč. Za zajištění autobusových a vlakových
jízdenek v zahraničí připočítáváme 300 Kč. Autobusové jízdenky Regiojet zajišťujeme bez příplatku.
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