Jazyky v zahraničí s.r.o.
Kouřimská 303,28401 Kutná Hora
tel: 327 513 005, 606 870 433, info@jazyky-v-zahranici.cz
Aktuální informace a nabídky: www.jazyky-v-zahranici.cz

TANDEM ESCUELA INTERNACIONAL
Madrid, Španělsko
Tandem Escuela Internacional je jazyková škola s dlouhou tradicí a vynikající úrovní výuky v v Madridu. Škola se
nachází v historické budově v centru Madridu v blízkosti parlamentu, parku Retiro, muzea Prado a dalších
uměleckých galerií.

Jazyková škola zahájila výuku 29.6.2020.
https://www.tandemmadrid.com/

Rok založení jazykové školy:

1982

Akreditace a kvalita:

ALTO, FIYTO, FEDELE, AEEEM, ACADE, EUROPAPLUS IDIOMAS

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné španělštiny ( A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kombinovaný kurz španělštiny - skupinová a individuální výuka ( A1,
A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kurz španělštiny s individuální výukou ( A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kurz všeobecné španělštiny + výtvarné umění ( A1, A2, B1, B2, C1,
C2 )
• Kurz všeobecné španělštiny + ﬂamenco ( A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kombinovaný kurz pro učitele španělštiny - skupinová a individuální
výuka ( B2, C1, C2 )
• Letní kurzy v Madridu pro mládež 15 - 17 let ( A1, A2, B1, B2, C1 )

Vyučovací hodina:

45 minut - pro názornější porovnání cen uvádíme na webových
stránkách počty hodin v hodinách 60 minut

Vstupní test:

Studenti vyplňují jazykový test před odjezdem do zahraničí

Velikost skupin:

maximum 10 účastníků

Věkové složení účastníků:

Minimální věk 16 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

V době volna škola nabízí bohatý sportovní, kulturní a poznávací
program – exkurze, výlety po okolí

Data ubytování:

Od neděle předcházející zahájení kurzu do soboty následující po
ukončení kurzu

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné španělštiny
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně + 1,5 hodiny konverzace

215 EUR

395 EUR

592 EUR

790 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí

Kombinovaný kurz španělštiny - skupinová a individuální výuka
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně ve skupině + 7,5 hodiny s individuální výukou +
1,5 hodiny konverzace

595 EUR 1 155 EUR 1 705 EUR 2 255 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz španělštiny s individuální výukou
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

15 hodin týdně

760 EUR

1 520 EUR

1 140 EUR

2 280 EUR

22,5 hodin týdně
Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz všeobecné španělštiny + výtvarné umění
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

15 hodin + 1,5 hodiny konverzace týdně + 2 návštěvy muzea týdně

415 EUR

830 EUR

15 hodin + 1,5 hodiny konverzace týdně + 4 návštěvy muzea týdně

615 EUR

1 230 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz všeobecné španělštiny + ﬂamenco
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

15 hodin týdně + 1,5 hodiny konverzace + 3 hodiny individuální výuky ﬂamenca + 1
ﬂamenco představení

500 EUR 1 000 EUR

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kombinovaný kurz pro učitele španělštiny - skupinová a individuální výuka
Cena kurzu

1 týden

15 hodin všeobecné španělštiny + 7,5 hodiny metodiky formou individuální výuky

555 EUR

Termíny kurzu: 1 týdenní cykly - každé pondělí
Letní kurzy v Madridu pro mládež 15 - 17 let
V ceně kurzu je zahrnuto: 15 hodin výuky (9.30 - 13.00) týdně, ubytování v hostitelské rodině, 1 nebo 2lůžkový
pokoj, plná penze, kulturní a poznávací program (odpolední aktivity, víkendové exkurze), osobní přijetí na letišti
a doprava z letiště do místa ubytování a zpět na letiště.
Informace a program kurzu v anglickém a španělském jazyce
Za příplatek 75 EUR zajistí hostitelská rodina každodenní doprovod studenta do školy.
Cena kurzu
15 hodin všeobecné španělštiny týdně + kulturní a poznávací program + ubytování v
hostitelské rodině + plná penze
Termíny kurzu: 2/4týdenní kurzy začínají každé pondělí v červenci

2 týdny

4 týdny

1 490 EUR 2 890 EUR

UBYTOVÁNÍ:
Hostitelská rodina - ceny v EUR týdně
1lůžkový pokoj, snídaně

185 EUR

1lůžkový pokoj, polopenze

237 EUR

1lůžkový pokoj, plná penze

268 EUR

Plus, 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, snídaně

274 EUR

Plus, 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, polopenze

321 EUR

Plus, 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, plná penze

347 EUR

Residence - ceny v EUR týdně
Ubytovna Tandem Residence, 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, sdílená kuchyňka, bez stravy,
wiﬁ

427 EUR

Ubytovna Tandem Residence, 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, sdílená kuchyňka, snídaně, wiﬁ

455 EUR

Zápisné

50 EUR

Studijní materiály a učebnice

V ceně kurzu

Poplatek za zajištění ubytování

Není požadován

Státní svátky a prázdniny školy: 1.1., - 6.1., 9.4., 10.4., 1.5., 15.5., 9.9., 12.10., 2.11., 9.11., 7.12., 8.12., 21.12. - 31.12.2020
- výuka za tyto dny není nahrazena kromě kurzů s individuální výukou

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 200 Kč. Autobusové jízdenky Regiojet zajišťujeme bez příplatku.
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