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Podsumowanie cen 2016
Główne kursy hiszpańskiego
Liczba tygodni

Intensywny hiszpański 20

30 lekcji/tydzień

280 €

350 €

400 €

155 € (min. 1 tydzień)

3

420 €

4
5
6
7
8

+ dodatkowy tydzień (9+)

185 € (min. 1 tydzień)

215 € (min. 1 tydzień)

525 €

560 €

600 €

700 €

650 €

800 €

850 €

780 €

950 €

1020 €

910 €

1140 €

1190 €

999 €

1330 €

1280 €

110 €

1440 €

120 €

Długoterminowy kurs hiszpańskiego (Intensywny 20)
Liczba tygodni
8 tygodni

12 tygodni

24 tygodni

36 tygodni

Intensywny hiszpański 30

25 lekcji/tydzień

1
2

Intensywny hiszpański 25

20 lekcji/tydzień

Odpowiedni dla poziomów

Cena

A1, A2, B1

1440 €

A1, A2, B1

Dodatkowy tydzień

999 €

A1, A2

-

+ 110 €

2880 €

A1

130 €

+ 100 €

3990 €

+ 100

Kurs hiszpańskiego 1 na 1
Typ kursu
Indywidualny 10

Indywidualny 20

Indywidualny 30

1 dodatkowa lekcja

Intensywność/na tydzień

10 lekcji indywidualnych

20 lekcji indywidualnych

30 lekcji indywidualnych

1 uczeń

275 €

540 €

2 uczniów

3 uczniów

210 € / uczeń

150 € / uczeń

350 € / uczeń

750 €

280 € / uczeń

450 € / uczeń

29 €

350 € / uczeń

21 € / uczeń

15 € / uczeń

Kurs hiszpańskiego dla seniorów 50+ ///// Semi-Intensywny 15
Kursy Semi-Intensywne

Kurs Semi-Intensywny 15
Kurs wakacyjny

Kurs hiszpańskiego dla seniorów

Liczba lekcji w ciągu tygodnia
15 lekcji w grupie

15 lekcji w grupie

20 lekcji w grupie, zajęcia kulturalne
i transfer wliczone w cenę

Jednostka

Dwa tygodnie (min.)

Dwa tygodnie (min.)

Cena

240 €

240 €

Dwa tygodnie

495 €

Liczba lekcji w ciągu tygodnia

Jednostka

Cena

25 lekcji w grupie + 5 indywidualnych

1 tydzień

305 €

Specjalistyczne kursy hiszpańskiego
Kursy specjalistyczne
Intensywny Kurs COMBI (20+5)

Super Intensywny Kurs COMBI (25+5)
Hiszpański w biznesie
Kurs dla prawników

Hiszpański w turystyce

Hiszpański w gastronomii

Hiszpański dla obsługi linii lotniczych
Hiszpański dla nauczycieli ELE

Hiszpański z flamenco (indywidualnie)
Hiszpański z flamenco (w grupie)

Kurs COMBI przygotowujący do DELE
Kurs przygotowujący do DELE

20 lekcji w grupie + 5 indywidualnych

20 lekcji w grupie + 10 indywidualnych

25 lekcji w grupie + 5 indywidualnych

20 lekcji w grupie + 5 lekcji 1 na 1

20 lekcji w grupie + 6 lekcji gotowania
25 lekcji w grupie + 5 indywidualnych

1 tydzień

1 tydzień

1 tydzień

1 tydzień

1 tydzień

1 tydzień

285 €

430 €

385 €

285 €

315 €

320 €

25 lekcji

1 tydzień

370 €

20 lekcji w grupie + 10 lekcji flamenco w
grupie

1 tydzień

285 €

20 lekcji w grupie+ 5 lekcji w grupie
przygotowujących do DELE

Dwa tygodnie

389 €

20 lekcji w grupie + 5 indywidualnych lekcji
flamenco
20 lekcji w grupie + 5 lekcji indywidualnych
przygotowujących do DELE
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1 tydzień

Dwa tygodnie (minimum)

330 €

570 €

Malaga to klucz do bramy Costa
del Sol. Możliwości jakie daje
nam to miasto są nie do przebicia. Miasto oferuje doskonałe
połączenie pomiędzy zgiełkiem,
różnorodnością styli, kultur widocznych w centrum a spokojem
i błogością, które znajdziemy na
przykład w dzielnicy El Palo.
Jest to przepiękna okolica tuż
nad samym morzem.
Tutaj też mieści się nasza szkoła
Alhambra Instituto. Jeśli chcesz
pouczyć się hiszpańskiego, zapoznać się z kulturą hiszpańską,
potańczyć z nami flamenco czy
odwiedzić najważniejsze muzea
sztuki, wybierz właśnie Malagę!

Tutaj zaraz po wizycie w Museo
Picasso, możesz wyłożyć się na
przepięknej śródziemnomorskiej
plaży lub na przykład udać się do
innych ciekawych andaluzyjskich
pięknych białych miasteczek.
Na co dzień można spotkać tutaj
także rzesze przyjaznych, ciepłych i zawsze uśmiechniętych
mieszkańców. Malagueños bo
tak się nazywają, zawsze witają
gości ciepłym słowem i służą
pomocą w każdej sytuacji.
Mamy tutaj około 320 dni słonecznych w roku. Malaga jest idealnym
miejscem do wylegiwania się na
plaży lub spacerowania na jedenej z
promenad wysadzanych palmami.
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Dzięki łagodnemu klimatowi
warto przylecieć tutaj nie tylko
latem, ale przede wszystkim
jesienią, zimą czy wiosną.
Co roku tysiące studentów przyjeżdżają do Malagii by studiować język hiszpański. Miasto
jest nie tylko idealne do nauki
języka, ale także do zapoznania
się z tym co typowo hiszpańskie.
Malaga to nowoczesne miasto,
które zdołało zachować swój
typowy hiszpański charakter.
Uczcie się nie tylko języka
hiszpańskiego, ale przeżywajcie
i czerpcie z doświadczenia nauki
w Hiszpanii!

Szkola
Proponujemy naukę intereaktywną w małych grupach i prowadzoną przez elastyczny zespół.

NAUCZYCIELE

Sa to doskonali pedagodzy. Nasi nauczyciele
to specjalisci od nauki języka hiszpańskiego dla
obcokrajowców. Są to oficjalni egzaminatorzy,
lektorzy, autorzy książek do nauki
hiszpańskiego.

Alhambra Instituto to najstarsza szkoła w
Maladze. Pracujemy już ze studentami z
całego świata od 30 lat. Jesteśmy położeni w
przepięknej dzielnicy tuż obok morza. Nasza
szkoła składa sie z 12 sal, sali komputerowej,
biblioteczki i tarasu dosępnego dla uczniów.

METODOLOGIA

Proponujemy naukę intereaktywną w małych grupach i prowadzoną przez elastyczny
zespół. Zajęcia są prowadzone w sposóbspersonalizowany co gwarantuje 100%
postęp i sukces.

Zakwaterowanie

Mamy różne opcje zakwaterowania dostępne
dla naszych studentów. Dajemy możliwość
zamieszkania u typowej hiszpańskiej rodziny
lub w naszych apartamentach z innymi międzynarodowymi studentami, którzy przyjechali do
Malagii by tak jak Ty nauczyć się języka hiszpańskiego. Jeśli jednak chcesz mieszkać sam,
możesz wybrać nasze prywatne studia.

Zajęcia kulturalne i wycieczki
Málaga jest centrum kulturalnym z wieloma możliwościami. Dołącz do nas i wybierz się z nami do
katedry w Maladze, do zamku „Gibralfaro”, do Alcazaba (Arabska twierdza), Muzeum Picassa, do
Plaza de Toros. Ponadto oferujemy także naszym studentom jednodniowe, krótkie wycieczki do
Sewilli, Kordoby czy Granady.
Życie nocne: Fiesta! Malagueños naprawdę
wiedzą jak najlepiej się bawić. Po kursie już
popołudniami możemy zacząć od tapasów w
centrum miasta i potem przetańczyć całą noc w
nowoczesnych i dużych dyskotekach i klubach
w Maladze.

Architektura: Najciekawsze dla turystów są
zawsze te wąskie, małe uliczki z pięknymi typowymi hiszpańskimi kamieniczkami. Na rogu
każdej z tych ulic jest kawiarnia, gdzie możesz
zjeść coś dobrego, wypić spokojnie kawę i przeczytać gazetę spoglądając na katedrę, Zamek
Giblarfaro, Alcazabe czy Teatro Romano.
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zdolność przystosowawcza
Nasza szkola dysponuje najnowoczesniejszymi nosnikami technologicznymi, ktore daja dostep do nalepszych
materialow dydaktycznych.

Nauka

96%

studentow woli uczyc sie przy
uzyciu interaktywnych metod

Technologia
Nauczyciele hiszpańskiego w Alhambra
Instituto: Nasi nauczyciele są przeszkoleni by nauczać hiszpańskiego przy
użyciu najnowszej technologii i metod,
które pomogą naszym uczniom uczyć
się hiszpańskiego w sposób łatwy,
szybki i przyjemny. Nasza szkoła jest
wyposażona w najnowocześniejsze
nośniki cyfrowe.

Moja

TJednym z nich są tablice interaktywne:
każda klasa jest wyposażona w taką
nowoczesną tablicę interaktywną, która
dzięki naszym nowoczesnym materiałom jest doskonałym uzupełnieniem
każdych zajęć. Jest ona używana do
wyświetlania animacji i dźwięku,
prezentowania materiałów online,
które pomogą uczniom zaangażować
się i czynnie uczestniczyć w zajęciach.
Rozwój masowej informacji i technologie komunikacyjne, nowe programy
edukacyjne, technologie multimedialne. Tablice pozwalają nauczycielom
nauczanie języka hiszpańskiego poprawić. Nauczyciele mają niesamowite
narzędzie do tworzenia ich nauczanie
bardziej motywujące, zabawniejsze i
skuteczne.

przygoda

Jeśli chcesz się nauczyć hiszpańskiego od zera, zarezerwuj jeden
z naszych kursów Gap Year. Dzięki naszym metodom osiągniesz
niesamowity poziom hiszpańskiego już w przeciągu 3 miesięcy.
Życie w Maladze stanie się dla Ciebie łatwe i przyjemne. Dzięki
wydajnym i skutecznym zajęciom hiszpańskiego nie będziesz miał
problemu w życiu codziennym w obcym kraju.
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Ceny
Ceny
Jest to idealny kurs jeśli chcesz
połączyć nauke jezyka z
poznawaniem hiszpańskiej kultury.

Ceny na 2016
KURSY

OPIS

Ceny w €

Liczba

Intensywny 20

20 Godzin

155,00 Tydzień

Intensywny 25

25 Godzin

185,00 Tydzień

Intensywny 30

30 Godzin

215,00 Tydzień

Intensywny Plus Combi

20 Godzin + 5 Prywatnych

285,00 Tydzień

Indiwidualny

Zajęcia prywatne

29,00 Za godz.

Oferty dla kursów specjalistycznych, takich jak Hiszpański w Biznesie, Kurs Hiszpańskiego dla medyków, nauczycieli
hiszpańskiego, prawników, itp. Informacje można znależć na naszej stronie internetowej. Im dłuższy pobyt tym lepsza
oferta na wszystkie kursy!
W przypadku rezerwacji na kilka tygodni otrzymasz rabat! Wystarczy zapytać.

ZAKWATEROWANIE
Rodzina + niepełne wyżywienie (I) Pokój indiwidualny

CENA w €
Liczba
190,00 Tydz./Osoba

Mieszkanie studenckiePokój indiwidualny (II)
(I) Śniadanie + Obiad

110,00 Tydz./Osoba

(II) Pokoje dwuosobowe mogą być zarezerwowane dla dwoch osob podrożujących razem.

Obsługa

•
•
•
•
•

Wolny dostęp do internetu na terenie szkoły (WIFI)
Dostępny numer awaryjny i pomoc w każdej sytuacji
Test języka hiszpańskiego, egzamin na koniec kursu i certyfikat
ukończenia kursu gwarantowane
Materiały i książki oraz dostęp do naszej platformy internetowej dla studentow
Przywóz i odwóz na lotnisko

Daty rozpoczęcia
W zależności od stopdnia znajomości
hiszpańskiego możesz rozpocząć kurs w
każdy poniedziałek miesiąca.

Junior & młodzieżowe hiszpański Programy dla wakacji szkolnych

Generalna
organizacja

Zakwaterowanie dla grup

organizujac
kursy dla
nastolatkow
staramy sie
miec wszystko
pod kontrola
od uczestnictwa w
kursach po
organizacje
zakwaterowania i czasu
wolnego

• Oferujemy wiele różnych opcji dla grup szkolnych (z lub bez ich nauczycieli) i specjalny wakacyjny kursy języka hiszpańskiego dla młodzieży.
• IZazwyczaj kursy trwają od tygodnia do 2
tygodni.
• Są to kursy semiintensywne lub intensywne
• Dzieciaki mają zapewnione zakwaterowanie..
• Studenci będą przebywać w hiszpańskich
domach.

Rodziny mieszkają w pobliżu szkoły (od 5 do 15
minut pieszo). Otrzymują niepełne wyżywienie,
czyli śniadanie i obiad lub opcje z kolacją do
wyboru. Wszystkie miejsca zakwaterowania są
przez nas starannie wybrane. Zależy nam przede
wszystkim na komforcie i bezpieczeństwie
naszych uczniów.
Naszym klientom oferujemy specjalne ofery dla
grup przyjaciół i rodzin z dziećmi. Na naszej
stronie internetowej można zobaczyć komu
przysługują specjalne rabaty od 10% do nawet
25%!
Zapraszamy!

alhambra instituto
Juan Sebastian Elcano 78 - 29017 Málaga (Hiszpania) - Tel.: +34 952 204 877
Email: alhambra@alhambra-instituto.org
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