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 Španielsky dom CasaEspaña
®
, cestovná agentúra, ponúka širokú 

paletu kurzov španielskeho jazyka na území celého Španielska a v 

Kostarike v renomovaných vzdelávacích centrách v lukratívnych častiach 

miest.  Všetky vzdelávacie centrá sú akreditované jazykovedným 

ústavom Instituto Cervantes, ktorý je zárukou kvality jazykovej výučby. 

Vyučujúci sú kvalifikovaní učitelia a profesori s mnohoročnou praxou.  

Vzdelávacie centrá, ktoré Vám ponúkame, sa nachádzajú v nasledovných 

mestách: 

  

 Barcelona,  

 Valencia,  

 Alicante,  

 Marbella, 

 Málaga  

 Granada,  

 Madrid, 

 Puerto de la Cruz 

 San José, Kostarika  

 

Na vyžiadanie Vám vieme ponúknuť jazykové pobyty aj v ďalších 

mestách:  

 Cadiz,  

 Sevilla,  

 Pamplona, 

 Santiago de Compostela, 

 Salamanca,  

 

K dispozícii sú kurzy: 

 pre teenagerov od 13 rokov, 

 pre mladých od 17 rokov, 

 pre dospelých bez obmedzenia veku aj 50+, 

 pre učiteľov, 

 pre firmy, 

 prípravné kurzy na D.E.L.E.  

 dlhodobé pobyty (semestrálne a ročné) 

 neplatené stáže v španielskych firmách. 
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BARCELONA 
Je hlavným mestom Katalánska. 

S počtom obyvateľov cca 1,6 mil. je 

druhým najväčším mestom 

v Španielsku. Nachádza sa na pobreží 

Costa Brava asi 120 km južne  

od Pyrenejí. Počas svojej novodobej 

histórie hostila viaceré významné 

podujatia ako napr. letné OH v roku 

1992. Je dôležitým kultúrnym centrom 

globálneho významu s výborným 

leteckým, diaľničným, námorným  

a vlakovým napojením na celé 

Španielsko a Európu. Najznámejšie 

miesta v meste: Las Ramblas  

(v katalánčine Les Rambles), námestie 

Plaza de Cataluña, centrum mesta, 

prístav a socha Krištofa Kolumba 

ukazujúca na more, múzeum Museo 

Marítimo, katedrála La Catedral  

de Barcelona ako aj Sagrada Familia  

a 9 pláží s množstvom hotelov.  
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PROYECTO ESPAÑOL BARCELONA 

O Škole: nachádza sa v centre Barcelony neďaleko veľmi zaujímavých 

miest ako la Casa Battló de Gaudí, štvrť Gracia, kde sa nachádza 

študentská zóna zábavy. Priestory školy boli moderne a atraktívne 

zrekonštruované v roku 2003. V rámci vzdelávacieho centra je k dispozícii 

internetová miestnosť. V študovniach sa dajú robiť úlohy, učiť sa alebo sa 

zúčastniť na bezplatných konzultáciách, ktoré sa poskytujú 2-krát 

týždenne. V kaviarni je možné komunikovať po španielsky s iným 

študentmi, oddychovať pri hudbe alebo čítať časopisy. K dispozícii  

sú materiály - sprievodcovia reštauráciami, klubmi, jednodňovými výletmi 

mimo Barcelonu a ďalšie letáky ohľadom kultúrnych aktivít a podujatí. 

Učiteľský zbor pozostáva z rodených španielsky hovoriacich učiteľov 

univerzitne vzdelaných, ktorí majú rozsiahle skúsenosti s vyučovaním 

španielčiny ako cudzieho jazyka. Ich motivácia entuziazmus sa rýchlo 

prenáša na celú skupinu od úplného začiatku, čo zabezpečí, že študenti  

sa ponoria do štúdia jazyka a kultúry Španielska s plným nasadením  

a kreativitou. Kurzy sa ponúkajú pre vekové skupiny 17+. 

 Okrem akademických aktivít sa ponúkajú aj mimoškolské. Cieľom  

je zabezpečiť možnosť, aby sa študenti naučili, alebo zdokonalili v jazyku, 

ale aby aj strávili nezabudnuteľný pobyt v kontakte so študentmi z iných 

krajín ako aj so Španielmi. Zameraním projektu YourHobbywithus je 

poskytnúť kontakty a informácie týkajúce sa možností ako realizovať svoje 

záľuby v Španielsku s miestnymi ľuďmi, ktorí majú podobné alebo rovnaké 

záujmy. 

 Kurzy španielčiny sa organizujú počas celého roka. Vyučovanie 

prebieha od pondelka do piatku v malých skupinách zvyčajne od 3 – 10 

študentov, ktoré sa delia podľa jazykovej náročnosti na 6 úrovní  

od začiatočníkov až po pokročilých, resp. po kurzy na zdokonaľovanie.  

 

KURZY 

Delia sa na 6 jazykových úrovní: od začiatočníkov po pokročilých, 

resp. po kurzy na zdokonaľovanie. Cena kurzu zahŕňa študijné materiály, 

vstupný test a certifikát o absolvovaní kurzu. Dĺžka vyučovacej hodiny 

je 55 min. 
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A) Štandardný kurz (15 hodín týždenne):  

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba 

B) Intenzívny kurz 20 hodín týždenne: kurzy prebiehajú  

od pondelka do piatku po 4 hodín denne.  

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra, 

reálie 

C) Super – intenzívny kurz (20 + 5 hodín týždenne): intenzívny 

kurz po 4 hodiny denne je rozšírený o jednu extra individuálnu 

hodinu denne. Touto formou sa riešia problémy, špecifické témy 

alebo techniky štúdia jazyka.  

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra, 

reálie, individuálne témy 

D) Kurzy dlhodobého charakteru 20 hodín týždenne: intenzívny 

kurz sa prispôsobuje potrebám študenta dlhodobého pobytu. Kurz 

má minimálnu dĺžku trvania 12 týždňov.  

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra  

E) Kurz prípravy na D.E.L.E. 20 hodín (15+5 hodín) týždenne: 

slúži na prípravu študenta na získanie „Diploma de Español como 

Lengua Extranjera“ (D.E.L.E.) Cervantesovho Inštitútu. Týždenne 

ide o 15 štandardných hodín a 5 extra hodín určených na prípravu 

na „dele skúšku“. Kvalifikovaný učiteľ – tréner dohliada na tieto 

doplnkové hodiny a venuje náležitú pozornosť špecifickým 

potrebám študentov. Poplatok za skúšku nie je zahrnutý do ceny. 

Tento kurz je v ponuke od marca do októbra. Cena kurzu zahŕňa 

študijné materiály, vstupný test a certifikát o absolvovaní kurzu. 

Dĺžka vyučovacej hodiny je 55 min. 

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra, 

príprava na skúšku 

F) Individuálne hodiny: dĺžka vyučovacej hodiny je 50 min. Cena 

individuálnych hodín nezahŕňajú študijné materiály, vstupný test  

ani certifikát o absolvovaní kurzu. 
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CENNÍK 

Registračný poplatok: 60 EUR (poplatok zahŕňa vstupný test a certifikát  

o absolvovaní kurzu).  

Depozit: 30 EUR (študent platí depozit za použitie študijnej literatúry 

počas doby trvania kurzy). Ak sa škole vráti v pôvodnom perfektom stave, 

tento depozit sa študentovi vráti v plnej výške. 

 

Kurz A) B) C) D) E) F)* 

Cena/ týždeň 115 € 130 € 245 € 125 € 130 € 29 € 

* cena za 1 hodinu (50min.) 

 

UBYTOVANIE 

Ubytovanie je možné zabezpečiť v spoločných apartmánoch úplne 

zariadených, ktoré sa zdieľajú s ďalšími študentmi bez stravy, alebo  

je k dispozícii ubytovanie v rodinách. 

Poplatok za ubytovanie: 120 EUR 

 Typ ubytovania Cena/ týždeň/ os. 

Ubytovanie v rodine 

Dvojlôžková + raňajky 165 € 

Dvojlôžková + polpenzia 200 € 

Dvojlôžková + plná penzia 235 € 

Jednolôžková + raňajky 190 € 

Jednolôžková + polpenzia 225 € 

Jednolôžková + plná penzia 260 € 

Ubytovanie v spoločnom apartmáne 

Dvojlôžková 95 € 

Jednolôžková 145 € 

 

Transfer organizovaný školou: 85 EUR/ osoba (jednosmerný z letiska 

Barcelona). Spojenie letiska s centrom mesta je veľmi dobré a je 

jednoduché sa dostať do mesta vlakom, autobusom alebo taxíkom.  
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Termíny začiatku kurzov: kurzy sa začínajú každý pondelok s výnimkou 

kurzu pre začiatočníkov, ktorý sa začína každý prvý a tretí pondelok 

v mesiaci. 

 

VALENCIA 

 Valencia je najväčším a hlavným 

mestom autonómnej oblasti Valencia  

(la Comunidad Valenciana). V meste žije 

takmer 800 tis. obyvateľov, čo v skutočnosti 

znamená, že ide o tretie najväčšie mesto celej 

krajiny. Mesto je situované na brehu rieky 

Turia na východnom pobreží Pyrenejského 

polostrova v strede Valencijského zálivu. Asi 

10 km južne od mesta sa nachádza la Albufera de Valencia, čo je jedno 

z najväčších španielskych jazier a má plochu cca 2 100 ha. V jeho blízkom 

okolí sa nachádzajú bažiny v súčasnosti využívané aj na pestovanie ryže. 

Je to významná oblasť, ktorá dostala od Generalitat Valenciana punc 

národného parku. Valencia je známa okrem ryže aj najkvalitnejšími 

pomarančmi, ktoré sa vyvážajú do celej Európy. Historické centrum 

mesta je jedno z najrozsiahlejších z celého Španielska a vďaka svojmu 

historickému dedičstvu a kultúrnej rôznorodosti sa z Valencie stalo jedno 

z najvýznamnejších turistických centier z hľadiska národného,  

ale aj medzinárodného turizmu. Medzi najvýznamnejšie historické 

pamiatky možno zaradiť katedrálu, veže las Torres de Serranos a de Quart, 

burza hodvábu la Lonja de la Seda, ktorá bola vyhlásená UNESCO-m  
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za Svetové kultúrne dedičstvo, mesto vedy a umenia la Ciudad de las Artes 

y las Ciencias a pod. Vďaka veľmi rozmanitej histórii v meste sa zachovalo 

veľké množstvo tradícií a slávností ako napr. las Fallas de Valencia. 

 Podnebie je subtropické, vlhké s viac ako 300 slnečnými dňami  

do roka. Priemerná ročná teplota v meste je cca 18 °C. Letá sú horúce  

a suché. Najnižšia priemerná zimná teplota je 7 °C. 

 

INTEREUROPA 

O škole: nachádza sa v úplnom srdci 

historického centra mesta na radničnom 

námestí Plaza del Ayuntamiento. Ide  

o mestskú najdôležitejšiu a najexkluzívnejšiu 

zónu len pár minút od najväčšej nákupnej  

a obchodnej oblasti ako aj od historických 

pamiatok. Škola je akreditovanou 

vzdelávacou inštitúciou Cervanstesovým 

Inštitútom, Fedele, Ameele, CSN, Fidescu a 

Bildungsurlaub, v rámci ktorej sa konajú 

D.E.L.E. skúšky. Vybavenie školy je  

na vynikajúcej úrovni: 7 klimatizovaných 

učební, recepcia, spoločenská miestnosť, 

prístup na internet, knižnica a študovňa, 

predajné automaty a i. 

Vyučovacie metódy: sú zamerané na rozvoj 

praktickej stránky jazyka vo všetkých štyroch 

základných smeroch: počúvanie, konverzácia, čítanie a písanie. Zvláštny 

dôraz sa kladie na konverzačné aktivity od úplného začiatku. Vyučovacia 

hodina má dĺžku 50 min. Škola používa vlastné knihy, ktoré sú zahrnuté 

v cene kurzu.  

 Učiteľský zbor je tvorený vysokokvalifikovanými jazykovými 

lektormi vyštudovanými v odbore Španielska filológia. 

 Študenti po vyhodnotení vstupného testu sú zaradení do kurzov 

(max. 10 študentov)  podľa jazykovej úrovne (6 úrovní: A1 - C2). 
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Všetci študenti získajú certifikát  

o absolvovaní kurzu, podmienkou je 

účasť na min. 80 % hodín. Študenti, 

ktorí si želajú otestovať svoju 

nadobudnutú jazykovú úroveň, si môžu 

vyžiadať test. Po vyhodnotení testu,  

ak bol študent úspešný, škola o tom 

vydá písomnú správu.  

 Študenti sa ihneď po príchode  

do Valencie musia dostaviť na adresu 

svojho ubytovania. V prípade 

zmeškaného príchodu, majiteľ ubytovania alebo rodina, v ktorej bude 

študent ubytovaný, musia byť informovaní o danej skutočnosti.  

 

KURZY 

A) Intenzívny kurz 20 hodín týždenne: kurz je navrhnutý  

na 4 hodiny denne od pondelka do piatku v skupinkách max. 10 

študentov.  

B) Super - intenzívny kurz 25 hodín týždenne: kurz je navrhnutý  

na 5 hodín denne od pondelka do piatku v skupinkách max. 10 

študentov.  

C) Intenzívny kurz + 1 (20 + 5 hodín týždenne): ide o rozšírenie 

intenzívneho kurzu o 1 individuálnu hodinu denne. Vyučovanie 

prebieha od pondelka do piatku.  

D) Super - intenzívny kurz + 1 (20 + 10 hodín týždenne): ide  

o rozšírenie super - intenzívneho kurzu o 1 individuálnu hodinu 

denne. Vyučovanie prebieha od pondelka do piatku. 

E) Individuálny kurz: je navrhnutý a prispôsobený individuálnym 

potrebám študenta s počtom 1, 2, 3 alebo 4 individuálne hodiny 

každý deň.  

F) Prípravný D.E.L.E. kurz B2: je navrhnutý na prípravu študentov, 

ktorí sa chcú uchádzať o diplom D.E.L.E., ktorý sa poskytuje 

Ministerstvom školstva a vedy Španielskeho kráľovstva. Ide 

o medzinárodne uznávaný certifikát s unifikovaným spôsobom 

preukazovania jazykových znalostí. Skúška sa koná vždy v mesiacoch 

máj, august a november. Kurz pozostáva z intenzívneho kurzu  
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+ 1 hodiny denne na prípravu na skúšku. Prihláška a zápis na skúšku 

sa organizuje priamo v škole. 

G) Polo - intenzívny kurz: je navrhnutý na 2 hodiny denne  

od pondelka do piatku v skupinách max. 10 študentov. Neprebieha  

od júla do septembra. 

H) Špeciálne kurzy pre skupiny: sú navrhnuté pre skupiny, ktoré 

prichádzajú s vedúcim. Program kurzu a ubytovanie bude 

zabezpečené po vzájomnej konzultácii so skupinovým lídrom.  

 

CENNÍK 

Registračný poplatok: 30 EUR. (cena zahŕňa študijnú literatúru a zápis  

do kurzov) 

Kurz 
A) B) C) D) E)* F)** G) 

Dĺžka 

1 týž. 175 € 200 € 320 € 340 € a) 165 € 170 € 105 € 

2 týž. 335 € 385 € 613 € 663 € b) 310 € 250 € 205 € 

3 týž. 495 € 560 € 905 € 985 € c) 450 € - 305 € 

4 týž. 645 € 745 € 1 185 € 1 285 € d) 580 € - 400 € 

5 týž. 795 € 920 € 1 465 € 1 585 € - - 495 € 

6 týž. 945 € 1095 € 1 745 € 1 885 € - - 590 € 

7 týž. 1 090 € 1 265 € 2 015 € 2 175 € - - 680 € 

8 týž. 1 235 € 1 435 € 2 285 € 2 465 € - - 770 € 

9 týž. 1 510 € 1 605 € 2 555 € 2 755 € - - 860 € 

10 týž. 1 645 € 1 765 € 2 810 € 3 030 € - - 940 € 

11 týž. 1 780 € 1 925 € 3 065 € 3 305 € - - 1020 € 

12 týž. 1 915 € 2085 € 3 320 € 3 580 € - - 1 100 € 

13 týž. 2 050 € 2 245 € 3 575 € 3 855 € - - 1 180 € 

14 týž. 1 985 € 2 405 € 3 830 € 4 130 € - - 1 260 € 

15 týž. 2 185 € 2 565 € 4 085 € 4 405 € - - 1 340 € 

16 týž. 2 320 € 2 725 € 4 340 € 4 680 € - - 1 420 € 

Kurzy typu H) – cena na vyžiadanie na základe požiadaviek 

*  cena sa odvíja od počtu hodín, nesúvisí s počtom týždňov:  a) 5 hodín/týž. 

b) 10 hodín/týž. 

        c) 15 hodín/týž. 
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        d) 20 hodín/týž. 

** 170 EUR/ 4 hod./ týž. 

** 250 EUR/ 6 hod./týž. 

 

UBYTOVANIE 

Študentom sa ponúka možnosť výberu z nasledovných typov 

ubytovania: 

Ubytovanie v rodine: je najlepší spôsob, ako zdokonaľovať jazyk, 

študovať zvyky a kultúru mimo školy. V ponuke je možnosť výberu 

ubytovania s raňajkami, polpenziou alebo plnou penziou. Cena týždenného 

prania je zahrnutá do ceny ubytovania. 

 

Ubytovanie v spoločnom apartmáne: pre tých študentov, ktorí si želajú 

väčší stupeň nezávislosti. Jedno pranie týždenne je v cene. 

Ubytovanie v domoch a hoteloch: 

v ponuke je viacero malých  

a príjemne vyzerajúcich domov  

a hotelov všetkých cenových 

kategórií. Môžete si vybrať izbu 

s alebo bez kúpeľne a WC. 

Ubytovanie na univerzitnom 

internáte: sa odporúča tým, ktorí 

túžia zažiť na vlastnej koži 

španielsky študentský život. 

V ponuke je možnosť kombinácie 

ubytovania s raňajkami, polpenziou 

alebo plnou penziou. 
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Poplatok za ubytovanie: 60 EUR 

Typ ubytovania 
Cena/ týždeň/ 

os. 
Extra 
noc/os. 

Ubytovanie v rodine 

Dvojlôžková + polpenzia 160 € 29 € 

Dvojlôžková + plná penzia 205 € 35 € 

Jednolôžková + polpenzia 175 € 32 € 

Jednolôžková + plná penzia 215 € 37 € 

Ubytovanie v spoločnom apartmáne 

Dvojlôžková 135 € 26 € 

Jednolôžková 155 € 31 € 

Ubytovanie na univerzitnom internáte 

Dvojlôžková + raňajky 200 € 39 € 

Dvojlôžková + polpenzia 225 € 44 € 

Dvojlôžková + plná penzia 255 € 49 € 

Jednolôžková + raňajky 235 € 41 € 

Jednolôžková + polpenzia 265 € 46 € 

Jednolôžková + plná penzia 295 € 51 € 

Ubytovanie vo „vlastnom apartmáne“: sa odporúča tým študentom, 

ktorí túžia po najväčšom stupni nezávislosti bez prítomnosti ďalších 

študentov. K dispozícii sú pre 1 alebo 2 študentov. 

Ubytovanie v štúdiu (1 – 2 os.) cca 1120 EUR/ mesiac 

 

Mimoškolské aktivity a sociálny program: pre tých, ktorí by chceli 

spoznať životný štýl a kultúru Španielov, 

škola organizuje viaceré aktivity: 

 uvítacie večierky, 

 premietanie španielskych filmov 

v škole, 

 hodiny tanca, 

 hodiny španielskej výslovnosti, 

 medzinárodné večere, 

 ukážky typickej španielskej 

kuchyne, 
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 športové aktivity, 

 návštevy, 

 výlety, 

 tapas, 

 golf, 

 jazdy na koni, 

 tenis, 

 plachtenie, 

 večere 

s personálom 

školy 

 

 

Týždenný program aktivít bude k dispozícii na recepcii v škole.  

 

„Tandem learning“: študenti, ktorí si chcú zdokonaliť španielčinu 

aj vo svojom voľnom čase sa môžu stretávať s rodenými Španielmi. Táto 

služba je bezplatná a je založená na vzájomnom odovzdávaní jazykových 

znalostí medzi zahraničnými študentmi a Španielmi. 

 

TRANSFER 

Je organizovaný školou, na vyžiadanie je možné zabezpečiť transfer z a na 

letisko. Cena jednosmerného transferu je 50 EUR. Uvedená cena nezahŕňa 

službu transferu počas noci.  

Termíny kurzov: kurzy sa začínajú vždy v pondelok 

počas celého roka pre študentov vyššej 

jazykovej úrovne ako 

začiatočník. 
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ŠPECIÁLNY PROGRAM PRE MLADÝCH 13-17 ROKOV 

 

 

Popis: Všetci študenti  

sa učia jazyk zábavnou 

formou. Deň začína 

vyučovaním v škole 

dopoludnia a pokračuje 

rôznymi aktivitami 

a workshopmi popoludní, 

vďaka čomu sa študenti 

naplno ponoria  

do edukačného procesu, 

ktorý pozostáva nielen 

z jazykových kurzov, ale 

aj spoznávaním kultúry 

a životných situácií v španielskom prostredí.  

 

O svoje deti sa nemusíte sa obávať, pretože tie budú v podstate 

počas celej doby pod kontrolou zodpovedného dospelého ako mentora, 

tútora, učiteľa španielčiny alebo samotnej španielskej rodiny, kde budú 

bývať. Na druhej strane Valencia je bezpečné mesto ani priveľmi veľké, ani 

primalé. 

 

Termíny: 25.6.2023, 2.7.2023, 16.7.2023, 30.7.2023.   
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Typ kurzu: Intenzívny kurz (20 hodín týždenne) 

Dĺžka vyučovacej hodiny: 50 min. 

Jazyková úroveň: na základe vstupného testu 

Dĺžka kurzu: min. 2 týždne 

Ubytovanie: v rodine s plnou penziou, dvojlôžková izba (možnosť vyžiadať 

jednolôžkovú izbu, príp. bezlepkovú stravu za príplatok) 

 

 
 

Transfer: spiatočný z letiska a na letisko vo Valencii 

 

 

Celková cena za program: 1145,- EUR/ 2 týždne 
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ALICANTE 
Alicante je typickým 

španielskym mestom  

so stredomorským charakterom; 

majestátnymi palmami, krištáľovo 

čistým azúrovým morom, bielymi 

plážami využiteľnými počas celého 

roka, hradmi zo 16. stor., 

rozličnými kultúrnymi centrami, 

nekonečným nočným životom… 

Dni v Alicante sú príliš krátke a 

plynú veľmi rýchlowww.alicanteturismo.com. 

Alicante ponúka zaujímavé kultúrne a športové aktivity: knižnice, 

galérie umenia, múzeá, koncerty pod holým nebom, divadlo z 19. stor. 

s rozsiahlym programom. Rôznorodosť krajiny, skvelá klíma a úžasné 

športoviská robia šport veľmi atraktívnym. Veľký prístav a nádherné pláže 

umožňujú vnímať to najlepšie z mora: plávanie, vodné lyžovanie, 

plachtenie, windsurfing, rybárčenie, potápanie, regaty…  

Vďaka skvelej klíme je v Alicante v priemere 300 slnečných dní  

do roka a teplota mora sa mení 

od minima 13°C v zime  

do maxima 29 °C v lete. 

Celoročne je možné sa venovať 

golfu, dobrodružným športom 

ako horská turistika, cyklistika, 

jazda na koni, trekking  a pod.    

Costa Blanca ponúka: nielen 

Alicante, ale celá Costa Blanca 

ponúka široké možnosti. 

Odhaľte s nami krásy 

Benidormu a jeho vzrušujúci 

nočný život, užite si nádherné pláže a jaskyne od Denie po Pilar  

de la Horadada. Navštívte Orihuelu a Elche a pozrite si výnimočné gotické, 

renesančné a barokové stavby tejto oblasti. Urobte si prechádzku 

jedinečným európskym lesom – palmovým hájom El Palmeral de Elche, 

nádherným prírodným parkom Font Roja v Alcoy alebo Peñón de Ifach 

http://www.alicanteturismo.com/
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v Calpe. Urobte si túry po Sierra de Bernia. Odhaľte stredoveké hrady, 

skvelé víno a pod. http://www.costablanca.org   

 

PROYECTO ESPAÑOL ALICANTE 

O škole:  je 

akreditovaným centrom 

jazykovedným ústavom 

Instituto Cervantes. 

Pobočky tak v Alicante ako 

aj v Granade sú 

umiestnené v centre 

mesta. Vo všetkých 

pobočkách sú študentom 

k dispozícii počítače 

s bezplatným prístupom  

na internet, ako aj knižnica 

s možnosťou vypožičania  

si kníh. Študenti sú hlavne 

z krajín ako Nemecko, Taliansko, Švédsko, Poľsko, Francúzsko, Rakúsko  

a i. Minimálny vek študentov je 17 rokov. 

 V ponuke sú aj mimoškolské aktivity. Cieľom je nielen 

zabezpečiť, aby študent sa naučil a zdokonalil v španielčine, ale aj aby 

strávil nezabudnuteľný pobyt so študentmi z iných krajín ako aj  

so samotnými Španielmi. Cieľom projektu YourHobbywithus, je poskytnúť 

kontakty a informácie týkajúce sa možností ako realizovať svoje záľuby tiež 

v Španielsku s miestnymi ľuďmi, ktorí majú podobné alebo rovnaké 

záujmy. Kurzy sa organizujú počas celého roka. Vyučovanie prebieha  

od pondelka do piatku v malých skupinách od 3 – 10 študentov, ktoré 

sa delia podľa jazykovej náročnosti na 6 úrovní od začiatočníkov  

až po pokročilých, resp. po kurzy na zdokonaľovanie.  

 Okrem toho, v ponuke sú aj pracovné resp. absolventské stáže 

v Španielsku. Pracovná skúsenosť sa môže získať v akejkoľvek profesijnej 

oblasti. Dĺžka trvania stáží je veľmi rôznorodá.  
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KURZY 

Dĺžka vyučovacej hodiny je 50 minút. Ceny zahŕňajú študijné 

materiály, vstupný test a certifikát o absolvovaní kurzu. 

 

A) Štandardný kurz (15 hodín týždenne): tento kurz sa ponúka 

v Alicante od januára do júna a od októbra do decembra. 

 Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba 

B) Intenzívny kurz (25 hodín týždenne):  

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra, 

reálie 

C) Super – intenzívny kurz (25 + 5 hodín týždenne): intenzívny 

kurz sa rozširuje o 1 individuálnu hodinu denne. Touto formou  

sa riešia problémy, špecifické témy alebo techniky štúdia jazyka.  

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra, 

reálie, individuálne témy 

D) Kurzy dlhodobého charakteru 15 hodín týždenne: 

prispôsobujú sa potrebám študentov dlhodobých pobytov. Kurz má 

minimálnu dĺžku trvania 12 týždňov. 

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra 

E) Kurzy dlhodobého charakteru 25 hodín týždenne): 

prispôsobujú sa potrebám študentov dlhodobých pobytov. Kurz má 

minimálnu dĺžku trvania 12 týždňov.  

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra, 

reálie, individuálne témy 

F) Kurz prípravy na D.E.L.E. 30 hodín (25 + 5 hodín týždenne): 

slúži na prípravu na získanie „Diploma de Español como Lengua 

Extranjera“ (D.E.L.E.) Cervantesovho Inštitútu. Ide o 25 

štandardných hodín v malej skupinke (3-10 študentov) plus 5 extra 

hodín v malej skupinke (1 – 5 študentov na triedu). Na extra 

hodiny dohliada kvalifikovaný učiteľ-tréner, ktorý venuje svoju 

pozornosť špecifickým potrebám študentov. Poplatok za „dele 

skúšku“ nie je zahrnutý do ceny. 
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Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra, 

príprava na skúšku 

G) Kurz pre učiteľov 30 hodín (25 + 5) týždenne: tento kurz  

je navrhnutý pre učiteľov španielčiny, ktorí si chcú zvýšiť svoju 

kvalifikáciu a zdokonaliť si zároveň svoje didaktické zručnosti 

a vyučovacie metódy. Ide o 25 štandardných hodín v malých 

skupinách (3-10 študentov) plus 5 extra hodín v malých skupinách 

(1-5 študenti ). 

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, didaktika a vyučovacie 

metódy 

H) Individuálne hodiny 

 

CENNÍK 

Registračný poplatok: 60 EUR (poplatok zahŕňa vstupný test a certifikát  

o absolvovaní kurzu).  

Depozit: 30 EUR (študent platí depozit za použitie študijnej literatúry 

počas doby trvania kurzy). Ak sa škole vráti v pôvodnom perfektom stave, 

tento depozit sa študentovi vráti v plnej výške. 

Typ kurzu A) B) C) D)* E)* F) G) H)** 

Cena/ týž. 125 € 155 € 255 € 1 380 € 1 620 € 230 € 300 € 29 € 

Extra týždeň - - - 110 € 130 € - - - 

*  cena za 12 týždňov vrátane registračného poplatku 

**  cena za hodinu 

 

UBYTOVANIE 

Ubytovanie je možné zabezpečiť v spoločných apartmánoch úplne 

zariadených bez stravy, ktoré sa zdieľajú s ďalšími študentmi alebo 

v rodinách. 
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Poplatok za ubytovanie:  60 EUR 

 

Typ ubytovania 
Cena/ týždeň/ 

os. 

Ubytovanie v rodine 

Dvojlôžková + polpenzia 159 € 

Dvojlôžková + plná penzia 187 € 

Jednolôžková + polpenzia 187 € 

Jednolôžková + plná penzia 215 € 

Ubytovanie v spoločnom apartmáne 

Dvojlôžková 90 € 

Jednolôžková 105 € 

 

TRANSFER 

Transfer organizovaný školou: 55 EUR (jednosmerný) 

 

ŠPECIÁLNY PROGRAM PRE MLADÝCH 12-17 ROKOV 

Popis: Letný tábor španielčiny pomáha študentom rozvíjať ich 

komunikačné schopnosti v jazyku a zároveň objavovať španielsku kultúru 

v krásnom meste na španielskom bielom pobreží, nazývanom Costa 

Blanca.  
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Bude to zábava a zároveň aj vyučovanie jazyka a kultúry priamo 

v španielskom prostredí. 

Tento program sa začína vždy v nedeľu  

 

 

 

 

 

 

 

 

a končí 

v sobotu s minimálnou dĺžkou 2 týždne. Okrem 

jazykového kurzu a mimoškolských aktivít, program pozostáva aj zo služby 

transfer z a na letisko v Alicante priamo do španielskej rodine, kde študenti 

budú bývať. 
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Termíny: každú nedeľu od 25.6.2023 do 13.8.2023 

Typ kurzu: Intenzívny kurz (20 hodín týždenne)  

Dĺžka vyučovacej hodiny: 50 min. 

Jazyková úroveň: na základe vstupného testu 

Dĺžka kurzu: min. 2 týždne 

Mimoškolské aktivity: popoludní v čase medzi 16:00 a 20:00 

Ubytovanie: v rodine s plnou penziou, dvojlôžková izba  

Transfer: spiatočný z letiska a na letisko v Alicante 

 

Celková cena za program: 1272,- EUR 

 

MARBELLA 

 Marbella s počtom obyvateľov asi 150 tis. (v lete do 800 tis.) je 

menšie mesto na juhu Španielska patriace do provincie Málaga 

v autonómnej oblasti Andalúzia. Toto mesto  

je situované na pobreží Stredozemného mora 

Costa del Sol medzi Málagou a Gibraltárskym 

prielivom. Je to jedno z najdôležitejších 

turistických centier na Costa del Sol vďaka 

svojmu podnebiu a infraštruktúre. Okrem 

turizmu, Marbella ponúka  archeologické 

dedičstvo s viacerými múzeami a kultúrnymi 

aktivitami počnúc reggae až po operu. Význam 

mesta Marbella spočíva aj v ekonomickom 

prínose, podľa niektorých zdrojov 7 až 10 % 

HDP Andalúzie sa tvorí práve v tomto malom 

meste.  Vďaka tomu, že mesto je vystavané  

na pobreží a zároveň na predhorí Sierra 

Bermeja, Palmitera, Real, Blanca a Alpujata, 

návštevníkom sa ponúka nádherná scenéria 

morskej hladiny na jednej strane a hôr na 

strane druhej. Lokalita Marbella a jej okolie je 

vysoko urbanizované a väčšina nezastavaného 

územia plní funkciu golfových ihrísk a pod. 
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SPANISH LANGUAGE CENTER 

O škole: je situovaná 

v najlukratívnejšej zóne mesta 

Marbella plnej obchodov asi 5 min. 

pešo od nádhernej pláže. Presne 

oproti školy sa nachádza 

autobusová zastávka, čo umožňuje 

študentom vybrať sa kamkoľvek 

v meste bez problémov. Budova 

školy má 3 poschodia. Škola  

sa nachádza úplne hore,  

čo umožňuje využívať krásnu 

slnečnú 1000 m
2
 terasu, kde na žiadosť študentov je možné realizovať 

vyučovanie. Vzdelávacie centrum má 8 perfektne zariadených učební,  

v ktorých je priestor max. pre 8 študentov (priemer je 5 - 6). V škole je 

počítačová učebňa s bezplatným prístupom na internet, audiovizuálna sála, 

ktorá sa využíva na premietanie známych španielskych a rôznorodých 

dokumentárnych filmov s možnosťou obohatiť svoje poznatky z oblasti 

španielskej kinematografie a kultúry. Všetky miestnosti sú klimatizované. 

Učiteľský zbor s rozsiahlymi skúsenosťami a vysokou kvalifikáciou  

pre vyučovanie španielčiny ako cudzieho jazyka je zárukou úspešnosti 

absolvovania jazykového pobytu v meste Marbella. Všetci z nich sú 

univerzitne vzdelaní v odboroch, ktoré úzko súvisia so španielskym 

jazykom.  

Pri výbere lektorov sa 

kladie dôraz aj na osobnostné 

predpoklady učiteľov, aby sa 

zabezpečila harmónia v triede 

a zároveň aj dobrý vzťah 

učiteľ – žiak. Riešenie 

akýchkoľvek problémov a 

pochybností je v osobnom 

záujme všetkých učiteľov 

tohto centra. 
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Aktivity, ktoré ponúka Marbella: 

 tapas v nádhernom starom meste, 

 plachtenie a surfovanie, 

 prechádzky mestom, 

 športové aktivity: futbal, plážový volejbal, tenis, golf, plávanie, 

nočný život v meste Marbella. 

 

KURZY A CENNÍK  

Registračný poplatok: 60 EUR ( nezahŕňa študijnú literatúru v cene 25 

EUR) 

 

UBYTOVANIE 

Poplatok za ubytovanie: 60 EUR 

Typ izby Cena/ týždeň/ os. 

Ubytovanie v rodine 

Jednolôžková 
izba 

Raňajky 155 € 

Polpenzia 185 € 

Plná penzia 215 € 

Názov kurzu Hodiny/ týž. Základná informácia Počet týž. Ceny/ týž. 

Intenzívny 
kurz 

20 
Súčasťou sú 50 min. 
konverzácie. Vždy PO 

– PIA. 

2 až 4 170 € 

5 + 160 € 

Polo - 
intenzívny 

kurz 
10 Vždy PO – PIA. 

2 až 4 130 € 

5 + 120 € 

10 +  110 € 

Super - 
intenzívny 

kurz 

30 
Súčasťou sú 50 min. 
konverzácie. Vždy PO 

– PIA.                      

2 až 4 280 € 

5 až 9 270 € 

10 + 255 € 

Individuálny kurz 
1 až 4 hod. 36 €/hod. 

5 + hod. 33 €/hod. 
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Dvojlôžková 
izba 

Raňajky 145 € 

Polpenzia 165 € 

Plná penzia 195 € 

Extra noc 33 € 

Ubytovanie v spoločnom apartmáne 

Jednolôžková 
izba bez stravy 

Min. vek: 18r. alebo 
so súhlasom rodičov. 

                                      
Min. pobyt: 2 týždne.                                                                                                              

 

Hlavná sezóna 
doplatok 38 €/týž. 

175 € 

Dvojlôžková 
izba bez stravy 

120 € 

Extra noc 33 €/ os. 

 

Depozit: 150 EUR (bude vrátený po skončení pobytu v spoločnom 

apartmáne, ak nedôjde k poškodeniu a zničeniu vybavenie spoločného 

apartmánu, pričom príde k jeho zníženiu o 20 EUR z dôvodu služby 

upratovania).   

TRANSFER Z LETISKA/STANICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednosmerný transfer Cena 

 Málaga Letisko 90 €/ os. 

 Málaga Železničná stanica/autobusová stanica 100 €/ os. 

Marbella Autobusová stanica 50 €/ os. 



CasaEspaña, s.r.o., cestovná agentúra, Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava 

Mobil: 0911 343 291, casaespana@casaespana.sk 

www.casaespana.sk 

 

GRANADA 

 Granada je jedno  

z andalúzskych centier, 

nachádza sa v južnom 

Španielsku na úpätí horského 

masívu Sierra Nevada, 

najvyššieho pohoria  

na Pyrenejskom polostrove, 

ktoré ovplyvňuje aj podnebie 

tohto mesta. V Granade žije cca 

235 tis. obyvateľov. Je to 

historické mesto, ktoré vďaka 

svojim historickým pamiatkam  

a lyžiarskemu stredisku láka veľké množstvo turistov. Spomedzi 

historických pamiatok je najdôležitejšia  

La Alhambra vyhlásená 

UNESCO-m za Svetové 

kultúrne dedičstvo.  

Za zmienku stojí aj fakt, že 

miestna univerzita  

La Universidad de Granada  

je 4. Najväčšou, čo do počtu 

študentov, v rámci celého 

Španielska. To robí 

z Granady mladé študentské 

mesto. 

 

PROYECTO ESPAÑOL GRANADA 

O Škole: PROYECTO ESPAÑOL je akreditovaným centrom jazykovedným 

ústavom Instituto de Cervantes. Pobočky, tak v Granade ako aj v Alicante,  

sú umiestnené v centre mesta. Vo všetkých pobočkách sú študentom 

k dispozícii počítače s prístupom na internet, ako aj knižnica s možnosťou 

vypožičania si kníh. Študenti pochádzajú hlavne z krajín ako Nemecko, 

Taliansko, Švédsko, Poľsko, Francúzsko, Rakúsko a i. Minimálny vek je 

17. 
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K dispozícii sú aj mimoškolské aktivity. Cieľom je nielen zabezpečiť,  

aby sa študent naučil po španielsky a zdokonalil, ale aj aby strávil 

nezabudnuteľný pobyt v kontakte so študentmi z iných krajín ako  

aj so Španielmi. Snahou projektu YourHobbywithus je poskytnúť kontakty  

a informácie týkajúce sa možností ako realizovať svoje záľuby v Španielsku 

s miestnymi ľuďmi, ktorí majú podobné alebo rovnaké hobby. Kurzy  

sa organizujú počas celého roka. Vyučovanie prebieha od pondelka  

do piatku v malých skupinách od 3 – 10 študentov, ktoré sa delia podľa 

jazykovej náročnosti na 6 úrovní od začiatočníkov až po pokročilých, resp. 

po kurzy na zdokonaľovanie. 

  

KURZY 

Dĺžka vyučovacej hodiny je 50 minút. Ceny zahŕňajú študijné 

materiály, vstupný test a certifikát o absolvovaní kurzu. 

A) Štandardný kurz (15 hodín týždenne): tento kurz sa ponúka 

v Alicante od januára do júna a od októbra do decembra. 

 Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba 

B) Intenzívny kurz (25 hodín týždenne)  

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra, 

reálie 

C) Super – intenzívny kurz (25 + 5 hodín týždenne): intenzívny 

kurz sa rozširuje o 1 individuálnu hodinu denne. Touto formou  

sa riešia problémy, špecifické témy alebo techniky štúdia jazyka.  

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra, 

reálie, individuálne témy 

D) Kurzy dlhodobého charakteru 15 hodín týždenne: 

prispôsobujú sa potrebám študentov dlhodobých pobytov. Kurz má 

minimálnu dĺžku trvania 12 týždňov. 

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra 

E) Kurzy dlhodobého charakteru 25 hodín týždenne: 

prispôsobujú sa potrebám študentov dlhodobých pobytov. Kurz má 

minimálnu dĺžku trvania 12 týždňov.  

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra, 

reálie, individuálne témy 
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F) Kurz prípravy na D.E.L.E. 30 hodín (25 + 5 hodín týždenne): 

slúži na prípravu na získanie „Diploma de Español como Lengua 

Extranjera“ (D.E.L.E.) Cervantesovho Inštitútu. Ide o 25 

štandardných hodín v malej skupinke (3-10 študentov) plus 5 extra 

hodín v malej skupinke (1 – 5 študentov na triedu). Na extra 

hodiny dohliada kvalifikovaný učiteľ-tréner, ktorý venuje svoju 

pozornosť špecifickým potrebám študentov. Poplatok za „dele 

skúšku“ nie je zahrnutý do ceny. 

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra, 

príprava na skúšku 

G) Kurz pre učiteľov 30 hodín (25 + 5) týždenne: tento kurz je 

navrhnutý pre učiteľov španielčiny, ktorí si chcú zvýšiť svoju 

kvalifikáciu a zdokonaliť si zároveň svoje didaktické zručnosti 

a vyučovacie metódy. Ide o 25 štandardných hodín v malých 

skupinách (3-10 študentov) plus 5 extra hodín v malých skupinách 

(1-5 študenti ). 

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, didaktika a vyučovacie 

metódy 

H) Individuálne hodiny 

 

CENNÍK 

Registračný poplatok: 60 EUR (poplatok zahŕňa vstupný test a certifikát  

o absolvovaní kurzu).  

Depozit: 30 EUR (študent platí depozit za použitie študijnej literatúry 

počas doby trvania kurzy). Ak sa škole vráti v pôvodnom perfektom stave, 

tento depozit sa študentovi vráti v plnej výške. 

 

Typ kurzu A) B) C) D)* E)* F) G) H)** 

Cena/ týž. 125 € 155 € 255 € 1 380 € 1 620 € 230 € 300 € 29 € 

Extra týždeň - - - 110 € 130 € - - - 

*  cena za 12 týždňov vrátane registračného poplatku 

**  cena za hodinu 

 



CasaEspaña, s.r.o., cestovná agentúra, Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava 

Mobil: 0911 343 291, casaespana@casaespana.sk 

www.casaespana.sk 

 

UBYTOVANIE 

Ubytovanie je možné zabezpečiť v spoločných apartmánoch úplne 

zariadených bez stravy, ktoré sa zdieľajú s ďalšími študentmi alebo 

v rodinách.  

Poplatok za ubytovanie:  60 EUR 

Typ ubytovania 
Cena/ týždeň/ 

os. 

Ubytovanie v rodine 

Dvojlôžková + polpenzia 159 € 

Dvojlôžková + plná penzia 187 € 

Jednolôžková + polpenzia 187 € 

Jednolôžková + plná penzia 215 € 

Ubytovanie v spoločnom apartmáne 

Dvojlôžková 90 € 

Jednolôžková 105 € 

 

Transfer organizovaný školou:  40 EUR (Granada letisko 

jednosmerný)  

Málaga letisko – Granada centrum:  170 EUR (jednosmerný) 

 

MÁLAGA 

 Málaga je ďalším 

spomedzi významných centier 

v Andalúzii v južnom Španielsku. 

Študovať španielčinu v Málage je 

snom snáď asi každého. 

Nachádza sa neďaleko severnej 

Afriky. Je to horúce 

stredomorské mesto s veľkým 

historickým bohatstvom z čias 

Feníčanov, Grékov, Rimanov 

alebo Arabov. Viac ako 300 

slnečných dní do roka umožňuje 

vychutnať si naplno pláže, športy pod holým nebom, uličky, slávnosti, 



CasaEspaña, s.r.o., cestovná agentúra, Šafárikovo nám. 7, 811 02 Bratislava 

Mobil: 0911 343 291, casaespana@casaespana.sk 

www.casaespana.sk 

 

Flamenco, kultúrne aktivity. 

Málaga je prívetivým 

mestom, kam sa človek rád 

vracia. Prítomnosť veľkého 

množstva študentov z nej 

robí mladé mesto. Človek tu 

pocíti túžbu spoznávať 

nielen mesto, ale aj okolie, 

miestnu gastronómiu, 

nočný život.   

 

INSTITUTO PICASSO 

O Škole: INSTITUTO PICASSO je akreditovaným centrom jazykovedného 

ústavu Instituto Cervantes. Je situovaná 

v historickej budove z 19. stor. v srdci mesta. Asi 50 m od školy sa 

nachádza rodný dom  

P. Picassa, v ktorom je v súčasnosti múzeum. Po pár minútach chôdze sa 

nachádza pláž, historické pamiatky, divadlo, kiná, nákupné centrum  

a pod. K dispozícii je 9 perfektne vybavených učební, knižnica s vybranými 

knižnými titulmi, multimediálnymi zariadeniami s možnosťou sledovania 

rôznych filmov podľa výberu a požiadavky. Počas voľných hodín je možné 

bezplatne využiť v škole internet. 

 

KURZY 

Študenti, ktorí už 

majú znalosť španielčiny, 

môžu nastúpiť na kurz  

v ktorýkoľvek pondelok. 

Kurzy pre úplných 

začiatočníkov sa otvárajú 

podľa školského 

harmonogramu každé 2 

týždne. Dĺžka vyučovacej hodiny je 50 min. Minimálna dĺžka kurzov je 

2 týždne. Vyučovanie prebieha v malých skupinkách 3 - 10 študentov. 

Minimálny vek študentov je 16 rokov. 
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A) Intenzívny kurz (20 hodín týždenne): vyučovanie prebieha 4 

hodiny denne od pondelka do piatku so zameraním na gramatiku, 

komunikačné cvičenia ústne aj písomné, slovnú zásobu 

a výslovnosť. 

B) Intenzívny kurz + 1 (20 + 5 hodín týždenne): intenzívny kurz 

typu A) sa rozširuje o 1 individuálnu hodinu denne. 

C) Intenzívny kurz + 2 (20 + 10 hodín týždenne): intenzívny kurz 

typu A) sa rozširuje o 2 individuálne hodiny denne. 

D) Kurz D.E.L.E.: vyučovanie prebieha 4 hodiny denne, rozvíja sa 

čítanie, písanie, počúvanie a konverzácie na všetkých jazykových 

úrovniach. 

E) Individuálne hodiny: zameranie sa prispôsobuje potrebám 

študentov. Cena: 32 EUR/hodina. 

 

CENNÍK 

Registračný poplatok: 60 EUR (poplatok zahŕňa aj študijný materiál) 

 

Typ kurzu A) B) C) D)* 

Cena/ týž. 195 € 330 € 465 € 1020 € 

Extra týždeň - - - - 

* cena za 4 týždne 

  

UBYTOVANIE 

Ubytovanie je vždy k dispozícii od nedele pred začiatkom kurzu  

do 12:00 v sobotu po skončení kurzu. Je možné si vybrať spomedzi 

viacerých ubytovacích možností. 
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Ubytovanie v spoločných 

apartmánoch: s ďalšími 

študentmi v jedno alebo 

dvojlôžkových izbách. 

Apartmány sú situované pár 

minút chôdze od školy  

(v sezóne je možné,  

že vzdialenosť sa predĺži  

na cca 15 až 20 min. chôdze), 

ide o 3 alebo 4 izbové byty  

so zariadenou kuchynkou, 

spoločenskou miestnosťou  

a 1 alebo 2 kúpeľňami. Vo všetkých apartmánoch je posteľná bielizeň, 

práčka a TV. Pre študentov, ktorí uprednostňujú väčšie súkromie 

počas svojho pobytu, odporúčame ubytovanie v štúdiu alebo 

v rodine. 

Ubytovanie v rodine: rodiny sú starostlivo vyberané, aby študenti  

sa cítili ako doma počas svojho pobytu. K dispozícii sú jedno alebo 

dvojlôžkové izby s polpenziou alebo plnou penziou. 

Ubytovanie v štúdiu / mini-apartmáne pre 1-2 os.: počas letných 

mesiacov sú kapacity viac limitované ako počas bežného roka  

a je potrebné uskutočniť rezerváciu v časovom predstihu. Sú situované 

v centre mesta so základným vybavením, netreba očakávať luxus. 

V apartmánoch je k dispozícii posteľná bielizeň a TV. 

 

 Poplatok za ubytovanie: 60 EUR 

Typ ubytovania 
Cena/ týždeň/ 

os. Sezónny 
príplatok  

Ubytovanie v rodine 

Dvojlôžková + polpenzia 205 € - 

Dvojlôžková + plná penzia 255 € - 

Jednolôžková + polpenzia 230 € - 

Jednolôžková + plná penzia 280 € - 

Ubytovanie v spoločnom apartmáne 

Dvojlôžková 135 € 25 €/ týž. 

Jednolôžková 185 € 45 €/ týž. 
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Ubytovanie v štúdiu 

pre 1 os. 410 € 
Na vyžiadanie 

pre 2 os. 560 €1 

 

 

TRANSFER 

Transfer organizovaný školou:  

Málaga letisko – ubytovanie:   

55 EUR (jednosmerný) 

Príplatok 15 EUR (jednosmerný)  

za nočný transfer v čase  

od 23:45 – 8:00. 

 

 

AIL MÁLAGA – ESCUELA DE ESPAÑOL 

O škole: AIL Málaga sa 

nachádza v blízkosti mora 

(asi 15 min. chôdze)  

a centra mesta (asi 15 min. 

autobusom). Toto výborné 

umiestnenie umožňuje jej 

študentom, aby si plnými 

dúškami vychutnávali mesto 

Málaga a zároveň 

v popoludňajších hodinách sa 

mohli osviežiť na pláži  

pri množstve aktivít, ktoré sa 

ponúkajú pod holým nebom. 

Málaga dýcha históriou, čo je 

vidno pri pohľade na množstvo historických pamiatok. 

                                                           
1 Celková cena pre 2 osoby/ týždeň 
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Škola má k dispozícii niekoľko tried farebne zladených tak,  

aby vyučovanie v nich bolo kreatívne a zábavné. V triedach sa využívajú 

moderné technológie, ktoré sú súčasťou vyučovacieho procesu. Týmto 

spôsobom škola s ľahkosťou dosahuje to, aby kurzy španielčiny boli 

interaktívne, dynamické a zábavné. 

Inovatívna,  
interaktívna  

a komunikačná 

vyučovacia metóda 

zabezpečuje  

to, že študenti zažijú 

nezabudnuteľnú 

jazykovú skúsenosť, 

ktorá ich obohatí  

o nový pohľad  

na tento jazyk. 

Táto efektívna 

metóda podporuje komunikáciu, aby 

študenti mysleli v tomto jazyku od samého začiatku a vyjadrovali sa 

v španielčine plynulo.  Vynikajúci profesori španielčiny sú veľmi skúsení, 

motivovaní  

a odhodlaní k tomu, aby jazykové vyučovanie bolo všeobecne prospešné. 

Okrem iného, škola sa sústreďuje na prípravu študentov  

na D.E.L.E. skúšku – Diploma de Espaňol como Lengua Extranjera. Tento 

diplom je uznávaný na celom svete. Viac ako 90 % študentov AIL Málaga, 

ktorí sa prihlásia na skúšky D.E.L.E., tento diplom aj získa. 

 

KURZY 

Kurzy španielčiny v AIL 

Málaga uspokojujú všetky 

potreby, ktoré študenti môžu 

mať z hľadiska svojich 

jazykových cieľov, napr. príprava 

španielčiny na univerzitu, 

zdokonalenie sa na 

profesionálne účely, 

spoznávanie novej kultúry  
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a iné. Široké spektrum kurzov, ktoré sú v ponuke, zabezpečuje, že škola je 

vždy plná života.  

Hodiny španielčiny sú veľmi zábavné, vďaka čomu sa na nich 

vytvára veľmi pozitívne prostredie, ktoré je študentom veľmi blízke a ktoré 

napomáha k výučbe. V ponuke sú kurzy španielčiny pre všetky jazykové 

úrovne od A1 (začiatočníci) až po C2 (úplných pokročilých), čo umožňuje 

zaradiť každého študenta do správnej skupiny. 

Hodiny španielčiny v AIL Málaga sú vždy doprevádzané zábavnými 

mimoškolskými činnosťami, ktoré prebiehajú v popoludňajších hodinách. 

Tieto mimoškolské činnosti boli navrhnuté tak, aby si študenti mohli 

vychutnať mesto veľkolepým spôsobom a aby spoznali množstvo nových 

zaujímavých ľudí. Návštevy mesta, sociálne činnosti a športové ativity 

napomáhajú k tvorbe kamarátstiev na celý život. 

Pri vyučovaní sa kladie dôraz na malé skupinky v priemere 4 

študenti na triedu, ale maximálne ich môže byť 8. Tento nízky počet 

študentov v skupine zaručuje, že učiteľ/ka môže venovať mimoriadnu 

pozornosť potrebám každého z nich. 

Dĺžka vyučovacej hodiny je 45-60 min v závislosti od druhu kurzu. 

Minimálna dĺžka kurzov je 2 týždne. Minimálny vek študentov je 14-18 

rokov v závislosti od kurzu. 

 

A) Intenzívny kurz (20 hodín týždenne): vyučovanie prebieha 4 

hodiny denne od pondelka do piatku so zameraním na gramatiku, 

komunikačné cvičenia ústne aj písomné, slovnú zásobu 

a výslovnosť. Účasť na tomto kurze študentovi zabezpečí možnosť 

zúčastniť sa aj mimoškolských aktivít, ktorých cieľom je spoznať tak 

mesto a kultúru ako aj nových zaujímavých ľudí. Dĺžka vyučovacej 

hodiny je 45 min. 

B) Super - intenzívny kurz: je navrhnutý ako 20 hodín skupinovej 

výučby španielčiny a 5 individuálnych hodín španielčiny týždenne. 

Účasť na tomto type kurzu študentovi zabezpečí možnosť zúčastniť  

sa aj mimoškolských aktivít tak, aby sa dokonale zoznámil  

so španielskym životným štýlom. Kombinuje sa skupinové 

vyučovanie s individuálnymi hodinami tak, aby sa študent toho 

naučil toľko, koľko zvládne. Dĺžka vyučovacej hodiny je 45 min.  
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C) Intenzívny kurz dlhodobého charakteru: je navrhnutý ako 20 

hodín španielčiny týždenne. Je zameraný na komunikačné 

zručnosti. Pracuje sa najmä na zdokonaľovaní výslovnosti  

a pochopení hovoreného a písané slova. Minimálna dĺžka kurzu je 

12 týždňov. Dĺžka vyučovacej hodiny je 45 min.  

D) Individuálne 

vyučovanie: je 

navrhnuté ako flexibilný 

počet hodín španielčiny 

týždenne. Základom 

tohto typu kurzu je 

detailná analýza potrieb 

študenta. Účasť  

na tomto type kurzu 

taktiež zabezpečí 

študentovi možnosť 

zúčastniť sa  

na mimoškolských aktivitách s ostatnými študentmi. 

E) D.E.L.E. kurz: je navrhnutý ako 20 skupinových hodín  

a 5 individuálnych hodín španielčiny týždenne. Dĺžka vyučovacej 

hodiny je 45 min. Dĺžka kurzu je 4 týždne. Úplne zameraný  

na prípravu na D.E.L.E. skúšku a pracuje na stratégii, ako najlepšie 

úspešne absolvovať test. Dôraz sa kladie na všetky 4 zručnosti: 

čítanie, počúvanie, písanie a rozprávanie. 

F) Španielčina a flamenco: kombinuje intenzívny kurz typu A)  

s 3 hodinami flamenca a jeho teórie. Bližšie informácie  

na vyžiadanie. 

G) Kurz obchodnej španielčiny: kombinuje intenzívny kurz typu A)  

s 5 individuálnymi hodinami obchodnej španielčiny týždenne. Tento 

kurz je navrhnutý pre tých študentov, ktorí potrebujú španielčinu  

ako obchodný jazyk vo svojej práci, na služobných cestách alebo  

pre ich profesionálnu budúcnosť. 

H) Klub 50+: je navrhnutý pre ľudí vo veku 50+, ktorí sa chcú učiť 

španielčinu a o Španielsku a jeho kultúre. Pozostáva z 2-8 týždňov 

vyučovania španielčiny a niekoľkých hodín kultúrnych aktivít. 
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CENNÍK 

Registračný poplatok: 70 EUR  

Kurzy A) B) C)* D)** 

Cena za týždeň 185 € 325 € - 33 € 

Kurzy E) F) G)** H) 

Cena za týždeň 325 € 330 € 33 € 350 € 

* minimálna dĺžka kurzu 12 týždňov 

** cena za hodinu bez ohľadu na dĺžku pobytu (viac info na vyžiadanie) 

 

UBYTOVANIE 
 

Ubytovanie, ktoré škola ponúka, je vysokej kvality, čo sa 

zabezpečuje ustavičnou kontrolou týchto ubytovacích zariadení. Rodiny, 

v ktorých majú byť študenti ubytovaní, sú pravidelne navštevované a byty 

a apartmány sú pod kontrolou po každom jednom pobyte. Dbá sa na to, 

aby zamestnanci školy boli milí, prívetiví a ochotní pomôcť každému 

študentovi s úsmevom na perách. 

Nájsť vhodné ubytovanie, ako sa hovorí „na vlastnú päsť“, môže byť 

stresujúcou záležitosťou, hlavne ak sa jedná o neznáme mesto. 

Zamestnanci školy sú expertmi na ubytovanie a postarajú sa oň. 
AIL Málaga poskytuje 4 typy ubytovania pre svojich študentov: 

ubytovanie v rodine, v spoločnom apartmáne, hoteli/hosteli alebo 

v súkromných štúdiách a apartmánoch, ktoré poskytujú najväčšiu úroveň 
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súkromia. Vďaka tejto rôznorodosti v ubytovaní si študenti môžu naplno 

vychutnávať svoj pobyt v Málage. 

Ubytovanie v rodine: byť súčasťou života španielskej rodiny je jeden 

z momentov, ktoré študenta najviac obohatia počas svojej jazykovej cesty. 

Rozhovory pri stole, zdieľanie najlepších momentov dňa a pocit domova sú 

niektoré z dôvodov, prečo ubytovanie v rodinách je obľúbeným druhom 

ubytovania. Študenti, ktorí túto možnosť využijú, majú výbornú príležitosť 

vychutnávať si tradičné domáce španielske jedlo, trénovať v praxi  

zo španielčiny to, čo sa naučili v triede a vytvárať životné väzby so svojimi 

hostiteľmi. 

Výhody ubytovania v rodine: 

- tradičné domáce jedlo, 

- byť súčasťou života hostiteľskej rodiny, 

- vykonávanie voľnočasových aktivít s rodinou, ako je kino, 

prechádzka, zmrzlina a i., 

- pomoc s úlohami zo španielčiny zo strany rodiny, 

- pomoc zo strany rodiny v prípade akejkoľvek neistoty ohľadom 

mesta alebo miest, ktoré by bolo dobré navštíviť. 

 

Služby, ktoré sú súčasťou ubytovania v rodine: 

- použitie práčky (vo všeobecnosti 1x týždenne), 

- k dispozícii je obývačka a TV, 

- k dispozícii je kuchyňa (v prípade súhlasu zo strany rodiny), 

- príjem telefonátov na pevnú linku, 

- internet WI-FI, 

- posteľná bielizeň (nie sú k dispozícii osušky a uteráky, ktoré si treba 

zabezpečiť). 

 

Ubytovanie v spoločnom apartmáne: bývať spoločne v byte s inými 

študentmi je mimoriadna skúsenosť a zážitok. Zároveň je to výborná 

príležitosť, ako sa skamarátiť s inými študentmi, ako variť a jedávať podľa 

svojich predstáv, príp. spoločne so spolubývajúcimi, ako trénovať 

španielčinu v praxi s inými zahraničnými študentmi školy. Ide o typ 

ubytovania, kde prichádza k intenzívnej socializácii, v ktorom sú rozsiahle 

možnosti na zdieľanie skúseností, vytvorenie kamarátstiev a na vychádzky 

za spoločenským životom v Málage so spolubývajúcimi. 

Výhody ubytovania v spoločnom apartmáne: 

- cenovo výhodné ubytovanie, 

- život s inými študentmi, 
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- možnosť spoznať veľké množstvo nových ľudí, 

- možnosť trénovať španielčinu so spolubývajúcimi, 

- sloboda ohľadom stravovania sa, 

- čulý spoločenský život. 

 

Služby, ktoré sú súčasťou ubytovania v spoločnom apartmáne: 

- úplne zariadený byt, 

- použitie práčky, 

- k dispozícii je obývačka a TV, 

- voľný prístup do kuchyne a chladničky, 

- posteľná bielizeň (nie sú k dispozícii osušky a uteráky, ktoré si treba 

zabezpečiť). 

 

Ubytovanie v súkromnom štúdiu alebo apartmáne: možnosť 

vychutnávať si svoj vlastný priestor a pokoj je luxus, ktorý je na dosah. 

V prípade záujmu, študenti môžu byť ubytovaní v súkromných štúdiách 

alebo apartmánoch, ktoré sú situované v blízkosti školy s veľmi dobrým 

autobusovým spojením do historického centra mesta. Odporúča sa, aby 

študenti, ktorí uprednostňujú tento typ ubytovania, mali viac ako 35 rokov. 

Výhody ubytovania v súkromnom štúdiu alebo apartmáne: 

- exkluzívne ubytovanie, 

- súkromie a pokoj, 

- izby väčšie ako v hoteli, 

- možnosť akýchkoľvek návštev, 

- život ako vo vlastnom byte. 

 

Služby, ktoré sú súčasťou ubytovania v súkromnom štúdiu alebo 

apartmáne: 

- úplne zariadený byť, 

- kompletne vybavená kuchyňa, 

- k dispozícii je obývačka a TV, 

- súkromná kúpeľňa, 

- internet WI-FI, 

- posteľná bielizeň (nie sú k dispozícii osušky a uteráky, ktoré si treba 

zabezpečiť). 

 

Ubytovanie v hoteli/hosteli: k dispozícii je široká škála hotelov, 

hostelov, penziónov a ubytovní v okolí školy AIL Málaga. Niektoré z nich sa 

nachádzajú v pešej vzdialenosti do 20 min. Viac info na vyžiadanie. 
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Výhody ubytovania v hoteli/hosteli: 

- špecifické hotelové služby, 

- možnosť výberu lokality a typu izby, 

- pokoj na štúdium španielčiny, 

- lokalita v blízkosti školy a pláže. 

 

Služby, ktoré sú súčasťou ubytovania v hoteli/hosteli: 

- TV na izbe, 

- internet WI-FI (niekedy za úhradu), 

- klimatizácia, 

- kúrenie, 

- posteľná bielizeň, osušky a uteráky. 

 

Poplatok za ubytovanie: 70 EUR 

Ubytovanie v rodine Extra noc 

Dvojlôžková s polpenziou 218 € / týždeň 36 € 

Jednolôžková s polpenziou 239 € / týždeň 44 € 

Dvojlôžková s plnou 
penziou 

260 € / týždeň 39 € 

Jednolôžková s plnou 
penziou 

281 € / týždeň 47 € 

Ubytovanie v spoločnom apartmáne bez stravy 

Dvojlôžková 183 € / týždeň 29 € 

Jednolôžková 216 € / týždeň 33 € 

Poznámka: všetky druhy ubytovacích zariadení počítajú so začiatkom 

pobytu v nedeľu pred začiatkom kurzu a koncom pobytu v sobotu ráno  

po skončení kurzu. Je možnosť si objednať extra noc/noci za extra 

doplatok. 

TRANSFER 

Škola organizuje transfer z letiska pre študentov na ich ubytovanie. 

Letisko Málaga – 

ubytovanie 
Cena 

Jednosmerný 60 € 

Spiatočný 110 € 
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MADRID 

Od nepamäti sa 

v Madride schádzali ľudia  

zo všetkých regiónov 

Španielska, čím 

obohacovali mesto o svoje 

tradície a kultúru. V 20. 

stor. hlavné mesto 

Španielska pritiahlo ľudí 

z celého sveta, čím  

sa z neho stala 

kozmopolitná 

medzinárodná metropola, 

kde sa nikto necíti ako 

cudzinec. Umelci, módni 

návrhári, literárni umelci  

a i. našli v Madride svoj domov a potrebnú inšpiráciu pre svoju kreatívnu 

prácu. 

Madrid je svetoznámy pre svoje starodávne kaviarne, príjemné bary  

a reštaurácie plné života 24 hodín denne. Odhaľte aj Vy s nami malé  

a tradičné obchodíky, ktoré si nostalgicky zachovávajú interiér z minulosti. 

Široká kultúrna ponuka, od koncertných sál a opery, po svetoznáme múzeá 

a divadlá, to všetko zasadené do prekrásneho prostredia a architektúry 

minulých storočí, robia z Madridu veľmi zaujímavé mesto pre návštevníkov, 

ktorí majú pocit, že potrebujú v meste objavovať stále niečo nové. Veľké 

a hlavne udržiavané parky, v ktorých Madridčania 

naberajú nové sily  

a slnečné námestia  

so svojou stredomorskou 

atmosférou pozývajú  

na prechádzky, počas 

ktorých sa dá ľahko precítiť 

to, čo ponúka toto mesto. 

Madrid je miestom, 

ktoré musia spoznať všetci 

ľudia s otvorenou mysľou  

pre svoju autentickú 
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španielsku kultúru a radosť zo života. 

PROYECTO ESPAÑOL MADRID 

O škole: nachádza sa v srdci Madridu, veľmi blízko najzaujímavejších 

bodov mesta ako: múzeum Museo Sorolla, univerzita Universidad 

Politécnica a i. Moderné učebne školy vynikajú pre svoje príjemné 

prostredie a svoje dobré technické zázemie, nevyhnutné podmienky  

pre účinnú výučbu. K dispozícii je knižnica s novinami, časopismi, knihami 

a počítačmi s bezplatným pripojením na internet, v ktorej študenti 

s radosťou študujú, učia sa, čítajú a oddychujú. 

 Okrem akademických aktivít, škola organizuje aj mimoškolské: 

návšteva umeleckých výstav, premietanie filmov, diskusie na aktuálne 

socio-politické témy, návštevy mesta so sprievodcom, atď... 

 Učiteľský zbor je tvorený španielsky hovoriacimi rodenými učiteľmi 

s magisterským vzdelaním a rozsiahlymi skúsenosťami s vyučovaním 

španielčiny ako cudzieho jazyka. Ich motivácia a entuziazmus sa veľmi 

rýchlo prenesie na celú skupinu, vďaka čomu študenti veľmi rýchlo 

zaznamenajú progres vo svojich jazykových schopnostiach, čo ich ďalej 

motivuje k ďalšiemu štúdiu jazyka a kultúry Španielska. 

 Kurzy prebiehajú počas celého roka v malých skupinkách 3 – 7 

študentov a delia sa do 6 jazykových úrovní od začiatočníkov A1  

po úplných pokročilých C2. Dĺžka vyučovacej hodiny je 55 min. Cena 

kurzu zahŕňa študijné materiály, vstupný test a certifikát o absolvovaní 

kurzu. 

KURZY 

A) Štandardný kurz (10 hodín týždenne): tento kurz je zameraný  

na praktickú aj teoretickú stránku jazyka z pohľadu gramatických 

javov, slovnej zásoby a komunikačných funkcií jazyka. Ide o kurz, 

ktorý kombinuje gramatickú stránku jazyka s jeho funkčnosťou tak 

v písomnej ako aj v ústnej podobe. Minimálna dĺžka kurzu sú  

2 týždne. 

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba 

B) Intenzívny kurz 20 hodín týždenne: kurzy prebiehajú  

od pondelka do piatku po 4 hodín denne.  
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Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra, 

reálie 

C) Super – intenzívny kurz (20 + 5 hodín týždenne): intenzívny 

kurz po 4 hodiny denne sa rozširuje o jednu extra individuálnu 

hodinu denne. Touto formou sa riešia problémy, špecifické témy 

alebo techniky.  

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra, 

reálie, individuálne témy 

D) Kurzy dlhodobého charakteru 20 hodín týždenne: intenzívny 

kurz sa prispôsobuje potrebám študenta dlhodobého pobytu. Kurz 

má minimálnu dĺžku trvania 12 týždňov.  

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra  

E) Kurzy dlhodobého charakteru (20 + 5 hodín týždenne): super 

- intenzívny kurz sa prispôsobuje potrebám študentov dlhodobých 

pobytov. Kurz má minimálnu dĺžku trvania 12 týždňov.  

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra, 

reálie, individuálne témy 

F) Kurz prípravy na D.E.L.E. 25 hodín (20 + 5 hodín) týždenne: 

tento kurz slúži na prípravu študenta na získanie „Diploma  

de Español como Lengua Extranjera“ (D.E.L.E.) Cervantesovho 

Inštitútu. Týždenne sa ponúka 20 štandardných hodín plus 5 extra 

hodín v malej skupinke určených na prípravu na „deleskúšku“. 

Kvalifikovaný učiteľ-tréner dohliada na tieto doplnkové hodiny  

a venuje pozornosť špecifickým potrebám študentov. Poplatok  

za skúšku nie je zahrnutý do ceny.  

Obsahová náplň: gramatika, slovná zásoba, konverzácia, kultúra, 

príprava na skúšku 

G) Individuálne hodiny 

Cena za individuálne kurzy nezahŕňa študijné materiály, vstupný 

test ani certifikát o absolvovaní kurzu. 
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CENNÍK 

Registračný poplatok: 60 EUR (poplatok zahŕňa vstupný test a certifikát  

o absolvovaní kurzu).  

Depozit: 30 EUR (študent platí depozit za použitie študijnej literatúry 

počas doby trvania kurzy). Ak sa škole vráti v pôvodnom perfektom stave, 

tento depozit sa študentovi vráti v plnej výške. 

Typ kurzu A) B) C) D)* E)* F) G)** 

Cena za týždeň 100 € 160 € 300 € 1 800 € 3 300 € 220 € 30 € 

Extra týždeň - - - 145 € 270 € - - 

* cena za 12 týždňov s registračným poplatkom 

** cena za 1 hodinu bez ohľadu na počet týždňov 

 

UBYTOVANIE 

Ubytovanie je možné zabezpečiť v spoločných apartmánoch úplne 

zariadených, ktoré sa zdieľajú s ďalšími študentmi, alebo je k dispozícii 

ubytovanie v rodinách.  

Poplatok za ubytovanie: 95 EUR 

Typ ubytovania 
Cena/ týždeň/ 

os. 

Ubytovanie v rodine 

Dvojlôžková + raňajky 160 € 

Dvojlôžková + polpenzia 195 € 

Dvojlôžková + plná penzia neposkytuje sa 

Jednolôžková + raňajky 185 € 

Jednolôžková + polpenzia 220 € 

Jednolôžková + plná penzia neposkytuje sa 

Ubytovanie v spoločnom apartmáne 

Dvojlôžková 125 € 

Jednolôžková 165 € 
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TRANSFER 

Transfer z letiska: 65 EUR/ os. (jednosmerný). Škola ponúka službu 

vyzdvihnutia študenta na letisku, táto služba je spoplatnená). Letisko je 

dobre spojené s centrom mesta a je možné sa dostať do mesta metrom, 

autobusom alebo taxíkom. 

 

AIL MADRID SPANISH LANGUAGE SCHOOL 

O škole: škola sídli v nádhernej historickej 

budove v bezpečnej a čistej štvrti Barrio 

Salamanca s množstvom obchodov, barov  

a reštaurácií. Ide o lokalitu veľmi dobre spojenú 

MHD s ostatnými časťami mesta (autobus, metro), 

len 3 zastávky metra od absolútneho centra 

Madridu (námestie Puerta del Sol) a len jeden 

blok od známeho parku El Retiro. Na pešiu 

vzdialenosť od školy sa nachádza múzeum Prado, 

Thyssen a Reina Sofía. 

 Škola je perfektne vybavená a disponuje 

multimediálnou učebňou, wifi, turistickými 

infocentrom, centrálnym kúrením, klimatizáciou, 

knižnicou a pod. Študenti obdržia študentskú 

kartu, ktorá im umožní získať zľavy v múzeách, 

divadlách atď. V blízkom okolí školy sa nachádza 

množstvo kaviarní, reštaurácií a supermarketov. 

 Učiteľský zbor je tvorený rodenými 

španielsky hovoriacimi vysokokvalifikovanými lektormi so skúsenosťami 

s vyučovaním španielčiny pre cudzincov. Kurzy, ktoré sa ponúkajú, sú ušité 

na mieru a rozpočet klientovi. Vyučovanie prebieha v malých skupinkách 

(max. 8 študentov, priemerne 6). Študenti majú možnosť zažiť a spoznať 

španielsky životný štýl. Kurzy nie sú vekovo obmedzené. Študenti  

sú zaradení do 6 jazykových úrovní (A1 – C2).  

Metóda: využívajú sa moderné inovatívne komunikačné metódy  

pri vyučovaní, pričom dôraz sa kladie na to, aby sa študent dobre cítil  

na vyučovaní, aby zažil zábavu a zároveň, aby všetky jeho potreby  

a problémy boli učiteľom najlepšie vyriešené.  
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 Škola je akreditovaná Cervantesovým Inštitútom, FEDELE 

(Španielska federácia španielskych jazykových škôl) a AEEEM (Obchodnou 

asociáciou španielskych škôl v Madride), ktoré garantujú vysokú úroveň 

profesionality vo vyučovacom procese ako aj kvalitu samotného 

vyučovania. Dĺžka vyučovacej hodiny je 50 min., v prípade kurzov 

v popoludňajších hodinách je dĺžka hodiny 45min. 

 

KURZY 

A) Intenzívny kurz: je navrhnutý ako 20 hodín španielčiny a 5 hodín 

kultúrnych aktivít týždenne. Je zameraný na komunikačné 

zručnosti. Pracuje sa najmä na zdokonaľovaní výslovnosti  

a pochopenia hovoreného a písané slova. 

B) Super - intenzívny kurz: je navrhnutý ako 30 hodín skupinovej 

výučby španielčiny a 5 hodín kultúrnych aktivít týždenne. 

Kombinuje skupinové vyučovanie dopoludnia s kultúrnymi 

aktivitami. Je navrhnutý pre tých, ktorí sa chcú naučiť tak veľa, ako 

je možné počas ich pobytu v Madride. 

C) Intenzívny kurz dlhodobého charakteru: je navrhnutý ako 20 

hodín španielčiny a 5 hodín kultúrnych aktivít týždenne. Je 

zameraný na komunikačné zručnosti. Pracuje sa najmä  

na zdokonaľovaní výslovnosti a pochopenia hovoreného a písané 

slova. Minimálna dĺžka kurzu je 8 týždňov. 

D) Individuálne vyučovanie: je navrhnuté ako flexibilný počet hodín 

španielčiny týždenne. Základom tohto typu kurzu je detailná 

analýza potrieb študenta. 

E) D.E.L.E. kurz: je navrhnutý ako dvojtýždňový kurz po 10 hodín 

španielčiny/týždeň. Úplne zameraný na prípravu na D.E.L.E. 

skúšku, pričom sa pracuje na stratégii, ako najlepšie úspešne 

absolvovať test. Dôraz sa kladie na všetky 4 zručnosti: čítanie, 

počúvanie, písanie a rozprávanie. 

F) Španielčina a tanec: kombinuje intenzívny kurz typu A)  

s niekoľkými hodinami týždenne latinskoamerických tancov ako 

Salsa, Flamenco, Sevillanas, Tango atď a ich teórie. Bližšie 

informácie na vyžiadanie. 
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G) Kurz obchodnej španielčiny: je navrhnutý ako variabilný počet  

individuálnych hodín obchodnej španielčiny (5, 10 alebo 20 hodín) 

týždenne. Tento kurz je navrhnutý pre tých študentov, ktorí 

potrebujú španielčinu ako obchodný jazyk vo svojej práci,  

na služobných cestách alebo pre ich profesionálnu budúcnosť. 

H) Klub 50+: je navrhnutý pre ľudí vo veku 50+, ktorí sa chcú učiť 

španielčinu a o Španielsku a jeho kultúre. Pozostáva z  1 alebo  

2 týždňov vyučovania španielčiny, počíta sa s 20 hodinami 

španielčiny. 

CENNÍK 

Registračný poplatok: 60 EUR a zahŕňa vstupný test mimo vyučovania, 

študijnú literatúru, bezplatné zapožičanie španielskeho mobilného telefónu, 

24 hod. núdzové telefónne číslo, záverečný test a certifikát o absolvovaní 

kurzu. 

Kurzy A) B) C)* D)** 

Cena za týždeň 195 € 295 € 175 € 41 € 

Kurzy E) F) G)** H) 

Cena za týždeň 255 € vyžiadať 41 € 235 € 

* minimálna dĺžka kurzu 8 týždňov 

** cena za hodinu bez ohľadu na dĺžku pobytu (viac info na vyžiadanie) 

 

UBYTOVANIE 

Každý typ ubytovania, ktorý sa poskytuje je lokalizovaný v centre 

Madridu v bezpečných zónach neďaleko staníc metra a autobusových 

liniek.  

Pri výbere ubytovania, ktoré je v ponuke, sa starostlivo postupuje, 

pričom dôležitá je priateľská príjemná atmosféra, dobré vybavenie, čisté  

a pohodlné prostredie. Pravidelná kontrola predstaviteľov školy 

zabezpečuje vysoký štandard kvality. V ponuke je k dispozícii ubytovanie 

v rodine, spoločnom apartmáne, študentskom internáte alebo v hoteli. 

Ubytovanie v rodine: k dispozícii sú jedno a dvojlôžkové izby  

so spoločnou alebo súkromnou kúpeľňou, za ktorú sa dopláca 42 EUR 

doplatok týždenne. Platí sa aj depozit vo výške cca 60 EUR. Zvyčajne nie 

je k dispozícii voľný prístup do kuchyne. Poskytuje sa polpenzia (raňajky  
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a obedy). V cene sú osušky, posteľná bielizeň a 1 x pranie/ týždeň. 

Obývacia izba je spoločná. 

Ubytovanie v spoločnom apartmáne: k dispozícii sú jedno  

a dvojlôžkové izby so spoločnou alebo súkromnou kúpeľňou, za ktorú  

sa dopláca 42 EUR/týž., spoločná kuchyňa. Platí sa aj depozit vo výške cca 

60 EUR. Cena ubytovania nezahŕňa stravu. V cene sú osušky, posteľná 

bielizeň a voľný prístup k práčovni. Obývacia izba je spoločná a všetky 

apartmány majú pripojenie na internet (zvyčajne wifi alebo pomocou 

káblu). 

Ubytovanie na študentskom internáte: k dispozícii sú jedno  

a dvojlôžkové izby so spoločnou alebo súkromnou kúpeľňou bez doplatku. 

V cene je zahrnuté používanie chladničky, mikrovlnnej rúry a kávovaru  

a využívanie spoločenskej miestnosti. V cene ubytovania je zahrnutá plná 

penzia okrem nedele. Neposkytujú sa osušky, posteľná bielizeň je  

k dispozícii. Cena zahŕňa 1 x pranie/ týždeň. Všetky internáty majú 

pripojenie na internet (zvyčajne wifi/ kábel). 

Ubytovanie v hoteli: k dispozícii sú jedno a dvojlôžkové izby  

so súkromnou kúpeľňou bez doplatku, bez prístupu do kuchyne. Do ceny 

ubytovania  je možné zahrnúť aj stravovanie. Poskytujú sa osušky  

a posteľná bielizeň. Na izbe môže byť TV príp. internet podľa požiadaviek. 

Poplatok za ubytovanie: 60 EUR 

Ubytovanie v rodine  
s polpenziou 

Doplatok za vlastnú kúpeľňu Extra noc 

Dvojlôžková 208 € 
42 € / týždeň 

na 
vyžiadanie 

 Jednolôžková 229 € 

Ubytovanie v spoločnom apartmáne 

Dvojlôžková 159 € 
- 

na 
vyžiadanie Jednolôžková 201 € 

Ubytovanie na študentskom internáte 

Dvojlôžková 
Na vyžiadanie (od 235 € / týždeň) 

Jednolôžková 

Ubytovanie v hoteli 

Dvojlôžková 
Na vyžiadanie 

Jednolôžková 
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Poznámka: všetky druhy ubytovacích zariadení počítajú so začiatkom 

pobytu v nedeľu pred začiatkom kurzu a koncom pobytu v sobotu ráno  

po skončení kurzu. Je možnosť si objednať extra noc/noci na vyžiadanie  

za extra doplatok. 

 

TRANSFER 

Škola organizuje transfer pre študentov na ich ubytovanie. 

Madrid - transfer Cena 

Jednosmerný 85 € 

Spiatočný 145 € 

 

Mimoškolské aktivity: škola dopĺňa intenzívne kurzy s niekoľkými 

hodinami týždenne venovanými kultúre a španielskym zvykom zameraným  

najmä na oblasť Madridu. Program pozostáva 

z aktivít popoludní každý deň od pondelka do 

piatku, pričom cena týchto aktivít je zahrnutá 

v cene kurzu. Program kultúrnych a sociálnych 

aktivít zahŕňa viac ako 60 aktivít (jazykových, 

historických, kultúrnych a sociálnych).  

Príklady aktivít: 

lingvistické aktivity: 

 výslovnosť a pravopis, 

 workshop španielskych piesní, 

 workshop písania básní, 

 praktická španielčina – CV/ 

motivačný a sprievodný list, 

 hovorová španielčina a neverbálny prejav, 

 workshop čítania, 
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kultúrne aktivity: 

 Camino de Santiago (púť  

do Santiaga), 

 návšteva Alcalá de Henares, 

 španielska občianska vojna, 

 prechádzka Madridom so sprievodcom, 

 Don Quijote, 

 návšteva múzea Museo del Prado, 

 návšteva múzea Museo Reina Sofía, 

 návšteva madridského kráľovského paláca Palacio Real, 

 návšteva múzea Thyssen-Bornemisza, 

 španielska gastronómia, 

sociálne aktivity: 

 prechádzka parkom El Retiro, 

 Flamenco show, 

 španielska komédia a pod.  

 

Puerto de la Cruz Tenerife 

Tenerife je ideálnou destináciou pre množstvo turistov, ktorí 

vyhľadajú dovolenku, slnko, more a bezstrarostnosť. Slnečné lúče  

na pokožke, osviežujúci oceánsky vánok a veľké množstvo nákupných 

možností, to všetko a oveľa viac ponúka Tenerife. Juh ostrova má veľa  

čo ponúknuť pre každé dovolenkové srdce. 

Ostrov večného ducha, ako miestni prezývajú Tenerife, skrýva 

nezabudnuteľné zážitky, ktoré nie sú súčasťou žiadneho 

katalógu cestovnej kancelárie. Avšak je 

nutné opustiť pohodlie 
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hotela a bazéna a na chvíľku odložiť svoj nápoj “Piňa Coládu” a vydať sa 

preskúmať tento fascinujúci ostrov.      

Zatiaľ čo juh Tenerife získava často väčšiu pozornosť ako sever 

vďaka mierne slnečnejším podmienkam, iba hodinu cesty odtiaľ  

sa nachádza okúzľujúce mesto Puerto de la Cruz, ktoré ponúka aj niečo 

viac ako len prírodné krásy a skvelé klimatické podmienky. Život 

miestnych! Veľa miestnych Španielov pracuje v turistických centrách  

na juhu ostrova, avšak  ich život sa rozvíja najmä na severe v Puerto  

de la Cruz, ktoré ponúka možnosť úplného ponorenia sa do španielskeho 

vidieckeho životného vkusu a štýlu. Toto je vynikajúca príležitosť  

pre študentov španielčiny na rozhovory spolužitie s miestnymi.   

FU INTERNATIONAL ACADEMY TENERIFE 

O škole: škola sa nachádza v Puerto 

de la Cruz, prekrásnom prístavnom 

meste na severe Tenerife. Zo slnečnej 

terasy, ktorou škola disponuje, je 

možné si vychutnávať neuveriteľné 

výhľady na sopku Teide a bujnú 

a zelenú vegetáciu v strede ostrova. 

Pokojné prostredie na učenie a vhodný 

študijný materiál  sú prioritami školy. 

Všetky triedy sú vybavené modernými 

didaktickými pomôckami, škola je 

v pokojnej zóne mesta  

na skok od pláže. Počas prestávok 

medzi vyučovacími hodinami je 

k dispozícii FU kaviareň, terasa, 

knižnica, wifi alebo coworking priestor. 

Aby sa študenti cítili skvele, 

škola ponúka aj paletu mimoškolských 

činností ako je surfovanie, kurzy salsy, 

plážový volejbal a veľa iných. 

Pôsobivý je pohľad na Pico de Teide. Ide o sopečný vulkán, ktorý je 

zároveň aj najvyšším vrchom celého Španielska. 
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Škola je akreditovaná Cervantesovým Inštitútom, ktorý garantuje 

vysokú úroveň profesionality vo vyučovacom procese ako aj kvalitu 

samotného vyučovania. Dĺžka vyučovacej hodiny je 45 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURZY 

A) Intenzívny kurz – 20 hodín 

Tento kurz je určený pre všetkých tých, ktorí chcú začať  

so španielčinou alebo si chcú „oprášiť“ svoje poznatky, príp. pre 

tých, ktorí uprednostňujú kurz v kombinácii s voľným časom, aby si 

vychutnali to, čo ostrov Tenerife ponúka. Pri 20 hodinách týždenne 

sa kurz sústreďuje na rozširovanie slovnej zásoby, zdokonaľovanie 

gramatických javov a konverzačných zručností, vďaka ktorým 

študenti vedia čeliť rôznym každodenným situáciám, ktoré ich môžu 

postretnúť. Je to kurz, ktorý sa otvára pre všetky jazykové úrovne. 

B) Intenzívny kurz – 30 hodín 

Kurz je určený pre všetkých tých, ktorí majú radi výzvy, Ide 

o veľmi intenzívny kurz, ktorý pozostáva z 30 hodín za týždeň: 20 

bežných vyučovacích hodín, ktoré sú rozšírené o 10 konverzačných 

skupinových hodín. Hodiny sú tvorené rôznymi aktivitami na rozvoj 

komunikačných zručností, pričom dôraz kladú na praktické aspekty 

každodenného života. Tento kurz sa otvára pre všetky jazykové 

úrovne. 
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CENNÍK 

Registračný poplatok: 60 EUR  

Typ kurzu A) B) 

Cena za týždeň 189 € 301 € 

 

UBYTOVANIE 

Škola ponúka ubytovanie v rodine, spoločnom apartmáne alebo  

v súkromnom apartmáne. 

Ubytovanie v rodine: bývať  

v rodine je skvelá príležitosť  

na trénovanie španielčiny  

v skutočnom živote, v praxi. 

Niektoré rodiny rozprávajú iba  

po španielsky, čo znamená,  

že študenti sú prinútení  

sa rozprávať so svojou rodinou 

výlučne po španielsky  

a od samotného začiatku riešiť 

každodenné situácie iba  

v španielčine. Miestni sú veľmi 

hrdí na svoje zvyky a radi  

sa s nimi podelia.  

Rodiny sú roznorodé, 

môže ísť o rodičov s deťmi, 

bezdetný pár alebo o slobodnú 

osobu, môžu patriť do rôznych 

socioekonomických sfér.  

 Všetky rodiny sú vzdialené 10 - 30 min. chôdze od školy. Poskytujú 

služby upratovania v izbách, osušky a posteľnú bielizeň. Používanie 

kuchyne a práčky sa môže líšiť. K dispozícii je polpenzia alebo plná penzia. 

V prípade špeciálnych požiadaviek je potrebné, aby študenti o nich vopred 

informovali (špeciálna dieta, fajčenie, uprednostnenie rodiny s/bez detí, 
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s/bez domácich zvierat). Týmto spôsobom vieme zaručiť, že ubytovanie na 

Tenerife bude aj Tvojím domovom. 

Ubytovanie v spoločnom 

apartmáne: tento typ 

ubytovania je určený  

pre všetkých tých, ktorí radi 

spoznávajú nových ľudí  

a vytvárajú si tak priateľstvá  

na celý život s ľuďmi z rôznych 

kútov sveta. Sú ideálnym 

miestom pre mladých. 

 Apartmány sú situované  

v krátkej vzdialenosti od školy  

a od centra mesta. Začni svoj 

deň prechádzakou do školy  

a napäť zo školy rovno do centra 

mesta! Všetko (obchody, služby, 

pláž) je v pešej dostupnosti alebo s využitím MHD. 

 Všetky apartmány sú dobre vybavené a zariadené pohovkou, 

jedálenským stolom, stoličkami, TV, posteľnou bielizňou v spálňach. Kuchyňa má 

všetko, čo  človek môže potrebovať na prípravu jedál. Apartmán je vybavený aj 

práčkou, žehličkou a žehliacou doskou. Osušky nie sú k dispozícii. 
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Ubytovanie v súkromnom 

apartmáne: tento typ 

ubytovania je určený pre 

všetkých tých, ktorí preferujú 

nezávislosť a čas len pre seba 

samého.  

 

 

Poplatok za ubytovanie: 60 EUR 

 

Ubytovanie v rodine Extra noc 

Jednolôžková s raňajkami 232 € / týždeň 37 € 

Jednolôžková s polpenziou 288 € / týždeň 46 € 

Jednolôžková s plnou 

penziou 
350 € / týždeň 50 € 

Ubytovanie v spoločnom apartmáne bez stravy 

Dvojlôžková 131 € / týždeň 32 € 

Jednolôžková 185 € / týždeň 40 € 

 

TRANSFER 

Škola organizuje transfer pre študentov na ich ubytovanie. 

 

Letisko juh – 

transfer 
Cena 

Jednosmerný 108 € 

Spiatočný 216 € 
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Jazykové pobyty v Latinskej Amerike 
2022 

Kostarika 

Kostarika je atraktívna a hlavne 

bezpečná krajina s množstvom prírodných 

krás, ktoré sa ponúkajú. Zároveň má 

nezameniteľnú a hlavne zaujímavú 

kultúru. Ak hľadás miesto, kam ísť do 

Latinskej Ameriky, tak skús začať práve 

tu! Je to skvelé miesto  

na Tvoje zasvätenie do latinskej kultúry  

a svkelé miesto na učenie sa jazyka. 

 

Coronado, San José 

Coronado je skvelým miestom na úplné vnorenie sa do sveta 

španielčiny a hispánskej kultúry. Je to pekné a pokojné miesto. Ide  

o autentické kostarické miesto, ktoré je na okraji hlavného mesta San 

José, neďaleko národného parku Braulio Carrillo a ďalších zaujímavých 

miest ako národný park Volcán Irazú.  

 Coronado si žije 

vlastným životným štýlom 

s temperamentnými ľuďmi  

a zároveň je to pokojné  

a bezpečné miesto  

na trávenie voľného času. 

Väčšina ľudí hovorí iba  

po španielsky, čo 

umocňuje zážitok 

z možnosti trénovať 

španielčinu kdekoľvek, kedykoľvek  

a s kýmkoľvek. 
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 Kampus, ktorý patrí škole, je situovaný asi 30 min. od centra San 

José, čo umožňuje študentom vychutnávať si zábavu a kultúrnu  

a gastronomickú ponuku mesta. Zároveň, blízkosť k centru mesta, ktoré je 

hlavným dopravným uzlom krajiny, umožňuje využívať aj lacný  

a jednoduchý spôsob dopravy po celej Kostarike.   

Playa Jacó 

Playa Jacó je najlepšie miesto na uspokojenie všetkých tropických túžob, 

ktoré cestovateľ môže mať, pričom sa tu zároveň učí španielčinu, športuje, surfuje 

a veľa iného. Mestečko sa hrdí titulom „Hlavného mesta surfovania“ v Kostarike. 

Má jednu z najznámejších pláží pre miestnych, ale aj cudzincov a navyše nachádza 

sa veľmi blízko letiska v hlavnom meste San José. 

Mestečko je charakteristické pokojným plážovým životným štýlom 

s turistickým atrakciami a aktivitami, no zároveň je obkolesené prírodnými 

krásami, poskytujúcimi možnosti pre vodné športy, pohyb po lese 

a dobrodružstvo. Neďaleko sa nachádzajú národné parky ako Carara a Manuel 

Antornio, ktoré sú veľmi ľahko prístupné. 

Surfuje sa bez 

prestávky s vlnami tak  

pre začiatočníkov ako aj  

pre pokročilých. Oblasť 

Jacó-Hermosa žije 

surfovaním, je hostiteľom 

národných súťaží surferov 

vrátane Svetových 

surferských hier 2009 

a 2016. 

 

 

ACADEMIA TICA SPANISH SCHOOL 

O škole: škola začala písať svoju históriu v roku 1986 ako súkromná 

kostarická škola, ktoré počas celej svojej histórie vítala a víta študentov  

s otvorenou náručou s cieľom naučiť jazyk a prezentovať kultúru.  
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 Všetci učitelia, ktorí pracujú v škole, sú vyštudovaní v odbore  

s mnohoročnou praxou a väčšina z nich pracuje v škole už veľmi dlhý čas. 

Škola je akreditovaným centrom Cervantesového inštitútu, kde  

sa konajú DELE skúšky, rovnako tak je uznávaným centrom nemeckého 

Bildungsurlaub a je súčasťou miestnych turistických organizác ii. Jednou  

z dôležitých súčastí pri štúdiu jazyka v zahraničí je spoznávanie nových 

ľudí. Je to príležitosť na spoznanie kostarickej kultúry v kombinácii s inými, 

reprezentovanými študentmi z celého sveta, ktorí sú našimi návštevníkmi. 

Môžeš ním byť aj Ty! 

 Škola sa vyznačuje svojou flexibilitou a ponúka možnosť prispôsobiť 

program Tvojho štúdia k Tvojim preferenciám a potrebám. Ozvi sa nám  

a pripravíme Ti ponuku na želanie!    

 Pri vyučovacom procese sa využívajú schválené moderné metódy, 

pričom sú v súlade s pravidlami Cervantesovho inštitútu a Spoločného 

európskeho rámca. Avšak najdôležitejšia je skúsenosť vyučujúcich  

s učením. Dĺžka vyučovacej hodiny je 50 min. Škola ponúka celé 

spektrum služieb ako sú jazykové kurzy, služby pre turistov, ubytovanie, 

dopravu, dobrovoľníctvo a pod. 

 

 KURZY 

A) Intenzívny kurz – 20 hodín 

Tento kurz je tvorený 20 skupinovými hodinami za týždeň. 

Maximálna veľkosť skupiny je 6 študentov. Otvára sa pre všetky 

jazykové úrovne. 

B) Intenzívny kurz plus – 20 + 5 hodín 

Tento kurz je tvorený 20 skupinovými hodinami a 5 individuálnymi 

hodinami za týždeň. Maximálna veľkosť skupiny je 6 študentov. 

Otvára sa pre všetky jazykové úrovne. 

C) Super-intenzívny kurz plus – 20 + 10 hodín 

Tento kurz je tvorený 20 skupinovými hodinami a 10 individuálnymi 

hodinami za týždeň. Maximálna veľkosť skupiny je 6 študentov. 

Otvára sa pre všetky jazykové úrovne. 
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D) Kurz 10 individuálnych hodín 

Tento kurz je tvorený individuálnymi hodinami v blokovej forme  

po 10 hodín, pričom počet blokov si študent vie určiť na základe 

svojich potrieb a možností. 

 

CENNÍK V USD 

Registračný poplatok: 80 USD (nezahŕňa študijnú literatúru v cene 

40 USD) 

Coronado, San José 

Typ kurzu A) B) C) D)* 

Cena za týždeň 295 USD 415 USD 535 USD 285 USD 

* Uvedená cena je za 10 hodín  

Playa Jacó 

Typ kurzu A) B) C) D)* 

Cena za týždeň 350 USD 470 USD 590 USD 285 USD 

* Uvedená cena je za 10 hodín  

UBYTOVANIE 

Ubytovanie na študentstkom internáte (Campus de Coronado): 

pekné nové apartmánové domy priamo pri škole sú ekonomicky 

najvýhodnejšou alternatívou bývania. Ak je Tvojím želaním tráviť čas  

s inými študentmi, skamarátiť sa a plánovať voľný 

čas spolu so spolužiakmi, tento 

typ ubytovania je pre 

Teba najvhodnejšia 

voľba. Je to ideálna 

voľba aj pre rodiny, 

pretože je možné 

zarezervovať aj celý 

dom.  
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Ubytovanie v spoločnom 

študentskom  apartmáne 

(Campus de Playa Jacó): 

študentské apartmány  

sa nachádzajú neďaleko  

od školy v Playa Jacó. Každý 

apartmán má dve izby (jednu 

jednolôžkovú a jednu 

dvojlôžkovú) s kuchyňou, 

kúpeľňou, spoločnou 

obývacou miestnosťou  

a práčovňou. 

 

 

Ubytovanie v rodine 

(Coronado, Playa Jacó): 

Ubytovanie v rodine je 

vždy veľmi žiadaná forma 

trénovania jazyka v praxi 

mimo školy. Rodiny sú  

v pešej vzdialenosti  

od školy, príp. len 

niekoľko minutovej ceste 

pri 

využití MHD. Rodiny sú 

vždz veľmi 

komunikatívne a 

otvorené, majú snahu 

poskytnúť najlepšie 

možné zázemie pre 

študentov školy. 

 

Ubytovanie v hoteli a 

hosteli (Campus de 

Playa Jacó): Playa 

Jacó poskytuje 
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rozsiahle možnosti ubytovania v hoteloch a hosteloch  

v cenách približne od 55 USD za noc v jednolôžkovej izbe so spoločnou 

kúpeľňou až po asi 400 USD za noc v luxusnom apartmáne. 

 

Poplatok za ubytovanie: 100 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFER 

Škola organizuje transfer pre študentov na ich ubytovanie. 

Letisko San José Cena 

Jednosmerný 140 USD 

Spiatočný 280 USD 

Coronado, San José 

Ubytovanie v rodine Extra noc 

Jednolôžková s polpenziou, 

spoločná kúpeľňa 
240 USD / týždeň 40 USD 

Jednolôžková s polpenziou, 

súkromná kúpeľňa 
270 USD / týždeň 45 USD 

Ubytovanie na študentskom internáte bez stravy 

Jednolôžková, spoločná 

kúpeľňa 
165 USD / týždeň 30 USD 

Playa Jacó 

Ubytovanie v rodine Extra noc 

Jednolôžková s polpenziou 260 USD / týždeň 42 USD 

Dvojlôžková s polpenziou 210 USD / týždeň 37 USD 

Ubytovanie na študentskom internáte bez stravy 

Jednolôžková, spoločná 

kúpeľňa 
210 USD / týždeň 37 USD 
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