Spanska i den Spanska världen

TOPP

24

Spanska språkskolor

i Spanien och Latinamerika

Alicante | Barcelona | Cadiz | Granada | Madrid | Malaga | Marbella | Pamplona | Salamanca | Sevilla | Teneriffa | Valencia (SPANIEN)
Argentina | Bolivia | Chile | Costa Rica | Cuba | Dominikanska republiken | Ecuador | Guatemala | Mexiko | Peru (LATINAMERIKA)

Skolor i Spanien:
året runt
Super erbjudande!!!

Paketpris
i Barcelona
4 veckor med kurs
och boende för endast

840 €
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alicante

barcelona

Har du alltid föreställt dig Spanien som
ett varmt paradis vid Medelhavet så
borde du verkligen studera i Alicante.
Enforex Alicante erbjuder komfort och
topp kvalitet service för studenterna.
Skolan är placerad direkt på ett vackert promenadstråk och omgiven av
palmer. Skolan är fördelaktigt placerad i stadens centrum och med utsikt
över havet och hamnen. Det är en idyllisk omgivning att studera spanska i.

Barcelona är den mest varierade och
kosmopolitiska staden i Spanien och
den ligger i framkant i alla aspekter.
Enforex Barcelona är vår största skola
och den är belägen i Eixampleområdet som ligger mellan Plaça Catalunya
och Plaça Espanya. Skolan ligger i ett
tryggt och välbärgat område en kort
promenad ifrån kända områden i staden som Plaça Catalunya, Gran Vía,
Las Ramblas och Universitetet.

madrid

malaga

Madrid är Spaniens huvudstad och det
är även landets största stad med sina
4 miljoner invånare. Enforex Madrid
är vår nästa största skola och är helt
nyrenoverad; den glänser och har fått
ett helt nytt utseende. Belägen mitt i
centrala Madrid nära stadens universitetsdistrikt är den omgiven av barer,
restauranger och det myllrar av studenter och unga människor i området.

Malaga ligger på Spanska sydkusten
och är hemstad för den näst största
hamnen i Medelhavsområdet. Malaga har ett fantastiskt klimat. Det är
en mindre stad med 600,000 fasta
invånare vilket skapar en vänskaplig
och varm omgivning för en spansk
språkskola. Först och främst är skolan
i Malaga idealiskt belägen för de som
älskar havet… korsa bara gatan och
du beﬁnner dig på stranden!

salamanca

sevilla

Salamanca känd som den ”gyllene
staden” är hemstad för det 5th äldsta
universitetet i världen och stadens
arkitektur är spektakulär. Salamanca
består främst av studenter och är
berömd för sitt livliga nattliv. Enforex
Salamanca ligger i hjärtat av staden
och bara fem minuter från Plaza Mayor. Byggnaden är ett gammalt kloster
med en lång historia.

Sevilla är Spaniens fjärde största stad
och huvudstad i Andalusien. Enforex
skola i Sevilla skola ligger i Arenal
området som är ett privilegierat område av staden. Skolans placering i
centrum av Sevilla gör att det är nära
till symboliska byggnader som La Giralda, De gyllene tornet och Real Maestanza.

www.enforex.com/spanska

Destinationer i Spanien
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Alicante
Barcelona
Cadiz
Granada
Madrid
Malaga
Marbella
Pamplona
Salamanca
Sevilla
Teneriffa
Valencia

cadiz

granada

Staden grundades av fenicierna för
över 3,000 år sedan och Cadiz är betraktad som den äldsta existerande
staden i västvärlden. Skolan ligger
mitt i de historiska kvarteren och bara
5 minuter från stranden! Denna partnerskola sticker ut för sitt utmärkta
aktivitetsprogram som anordnas utöver den vanliga undervisningen.

Granada en modern stad känd för sitt
nattliv, tapas och sina vänliga invånare. Belägen vid foten av Sierra Nevada
och bara 45 minuter från Costa Tropical kan du njuta av terrasser och några
av de bästa klubbarna i Spanien. Skolan ligger i ett lugnt område i hjärtat
av Granadas centrum och ett stenkast
från katedralen och inom gångavstånd
till Albacin, Alhambra och många andra attraktioner.

marbella

pamplona

Marbella som ligger i provinsen Malaga är en oerhört omtyckt stad på Costa
del Sol. Det är en exklusiv badort med
några de bästa stränderna i Europa.
Enforex Marbella är ett unikt lärocenter och byggnaden är konstruerad runt
soliga patios utan tak. Studenterna
kan ta en paus utomhus mellan lektionerna i någon av alla de gemensamma
utrymmena medan de super in doften
av Medelhavsmat.

Staden som är världsberömd för sina
festligheter i samband med tjurrusningen under San Fermin är också
känd för sina parker, sin vackra natur
och den utsökta maten och livskvaliteten. Vår partnerskola i Pamplona är
ett perfekt resmål för för de som önskar en rolig, aktiv och lärorik vistelse I
Spanien. Vi håller till på övervåningen
i en byggnad som vi delar med stadens prestigefyllda medicinskola.

teneriffa

valencia

Teneriffa kallas ”den eviga vårens ö”
och är den största spanska kanariska
ön. Teneriffas unika vulkaniska stränder består av vacker svart sand och ön
har ett överraskande vackert och varierat landskap. Skolan på Teneriffa fångar den kanariskja själen med sin lokala
arkitektur och placeringen mitt i hjärtat
av Puerto de la Cruz. Det är bara en kortare promenad till de bästa stränderna.

Valencia är Spaniens tredje största
stad. Belägen vid Medelhavets kust
har staden massor att erbjuda: vackra
stränder, fascinerande arkitektur och
ett nattliv som varar till tidig morgon.
Enforex Valencia är belägen i ett av
stadens bästa områden. Det är en modern skola med rymliga lokaler som
ligger fördelaktigt placerad i stadens
universitetsområde.

www.enforex.com/spanska
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Välkommen!
Enforex
Spanien & Latinamerika
24 akademiska center
Enforex välkomnar över 35,000 studenter varje år till sina akademiska center som är lokaliserade i Spaniens och Latinamerikas mest intressanta områden. I Spanien kan du studera i
Alicante, Barcelona, Cadiz, Granada, Madrid, Malaga, Marbella, Pamplona, Salamanca, Sevilla, Teneriffa & Valencia. Våra
kurser i Latinamerika hålls i Bariloche, Buenos Aires, Cordoba
& Mendoza (Argentina); Sucre (Bolivia); Coronado, Flamingo
Beach, Heredia, Monteverde & Playa Jaco (Costa Rica); Santiago de Chile (Chile); Havanna, Santiago de Cuba & Trinidad
(Cuba); Quito (Ecuador); Antigua (Guatemala); Guanajuato,
Oaxaca, Playa del Carmen & Puerto Vallarta (Mexiko); Cusco
(Peru); Santo Domingo & Sosua (Dominikanska republiken).

Enforex skolor
För studenter mellan 5 och 18 år erbjuder vi internationella sommarläger i Barcelona, Granada, Madrid, Marbella,
Salamanca, Sevilla och Valencia. Dessa dag och övernattningsläger erbjuder en rolig och lärorik upplevelse med
60% spanska ungdomar blandat med internationella
ungdomar från hela världen. Under sommarlägren anordnas sportaktiviteter och utﬂykter för att deltagarna ska få
ut så mycket som möjligt av sin vistelse.

Enforex har många och pålitliga referenser som intygar
att utbildningen håller en hög kvalitet. Alla våra lärocenter är ackrediterade av Instituto Cervantes. Vi är också
ackrediterade medlemmar i nationella och internationella
organisationer såsom: eduSpain, NAFSA, AATSP, AEEM,
AMACFE, FEDELE, AECAE, ACTFL & ELITE. Andra ackrediteringar inkluderar spanska Chamber of Commerce of
Madrid, Sveriges CSN och Tysklands Bildungsurlaub.

Enforex har en oerhört varierad student mix och tar imot
studenter från 72 olika länder vilket skapar en intressante och mångkulturell atmosfär. Hos Enforex är barn,
tonåringar, universitets studenter, chefer och seniorer
lika välkomna då vi kan erbjuda spanska kurser som passar alla åldrar och intressen.

Enforex använder sig av de mest effektiva och beprövade
pedagogiska teknikerna på marknaden. Alla våra lärare är
utbildade lärare och specialiserade på att lära ut spanska
som främmande språk. Perfektion och entusiasm är basen
i Enforex ﬁlosoﬁ och vi är experter på att göra studier av ett
nytt språk utmanande och roligt på en och samma gång!

Program för alla åldrar

+ 72 nationaliteter

5% Barn (5-14 år)
20% Tonåringar (14-18 år)
30% Universitetsstudenter
15% Chefer och Professionella

Andra

USA

Brasilien

Tyskland

Östeuropa

Frankrike

Afrika

Italien

Japan

Nederländerna

Skandinavien

Storbritannien

Kanada

Korea

Taiwan

Kina

Island

Schweiz

12%

9%

9%

7%

7%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

25% Vuxna

20%
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5% Åldrar 50+

100% Garanti

Studera
spanska
Varför studera spanska?
• Spanska är det andra mest talade språket i världen och modersmål för 7% av jordens befolkning.
• Spanska är det ofﬁciella språket i mer än 22 länder med över 35 miljoner spansktalande invånare bara i USA.
• Det ﬁnns över 16,429 spanska tidningar, 254 Tv-kanaler, och 5,112 radio stationer.
• Det är ett av de viktigaste språken inom internationell affärsverksamhet och på internationella politiska möten. Det är också ett ofﬁciellt språk inom EU, MERCOSUR;
UNESCO, FN, GATT, ONUD & U.I.T.
• Några av de mest kända litterära mästerverken är skrivna på spanska. Bland dessa
återﬁnns Don Quijote de la Mancha, Hundra år av avskildhet och många ﬂer!
• Ungefär 1000 spanska ord har tagits upp av andra språk till exempel: engelska, franska och japanska.
• Företagsaffärer och handelsöverenskommelser har också fått en ökad medvetenhet
gällande det spanska språkets ekonomiska betydelse på senare tid.
• Efterfrågan på att lära sig spanska har mer än fördubblats de senaste 10 åren. De
kommande 15 åren kommer det ﬁnnas mer än 500 miljoner spansktalande i världen.

Varför studera spanska med Enforex?
• Små klasser: i snitt 5 elever per klass och som mest 10 studenter.
• Kurserna startar varje måndag året runt, detta gäller även
för nybörjare!
• En minimum vistelse är 1 vecka, kurserna sträcker sig upp till ett år.
• Skolorna är öppna året runt, även jul och påsk.
• u kan kombinera eller ändra kurs fritt bland våra 12 destinationer utan kostnad (gäller ej partner skolor) eftersom alla
våra skolor använder sig av samma undervisningsmetod och
upplägg. Detta innebär en stor ﬂexibilitet och frihet samtidigt
som du blir garanterad ett kursprogram utan uppehåll.
• 6 olika spanska nivåer erbjuds på varje ort. Alla nivåer utom
den högsta är indelade i 3 undernivåer. Tack vare detta ﬁnns
det alltid en passande nivå och grupp för varje student.
BASIC
ELEMENTARY
INTERMEDIATE
ADVANCED
SUPERIOR
PROFICIENCY

SPA 101
SPA 102
SPA 201-202
SPA 301-302
SPA 400+
SPA 400+

• Kvaliﬁcerade lärare.
• Kursplan som följer Instituto Cervantes riktlinjer, stor hänsyn
till studenternas unika behov och krav.
• Du får möjligheten att samla amerikanska universitet ”credits” samt certiﬁkat som är användbara för många internationella universitet.
• Enforex är ackrediterad av Instituto Cervantes.
• Utnämnd till ”Bästa spanska skola” av LTM Star Award by
Language Travel Magazine.

• Du kan välja emellan ﬂera boendealternativ och majoriteten
med mindre än 20-30 minuter från skolan till fots eller med
lokaltraﬁk. Vi erbjuder värdfamiljer, delad lägenhet med internationella studenter, residens, pensionat, hotell och privata
lägenheter.
• Oavsett om två helgdagar infaller samma vecka innebär vår policy att du alltid får en lektion som ersätter en av de två uteblivna.
• 20 olika typer av språkkurser att välja emellan.
• 24 skolor i Spanien och Latinamerikas mest attraktiva städer. Alla centralt belägna och lättillgängliga till fots eller med
lokaltraﬁk.
• Kurser för alla åldrar: barn, tonåringar, universitetsstudenter, chefer, professionella och seniorer.
• Välfyllt bibliotek, videos, data-salar med obegränsad tillgång till e-post och internet.
• Mellan 1998 och 2013 klarade mer än 95% av våra studenter
DELE, Chamber of Commerce och industri examens.
• 5 extra kulturlektioner och workshops varje vecka, inkluderat i kursprogrammet.
• Varje skola erbjuder kulturella aktiviteter och utﬂykter och
ofta utan avgift.
• En internationell och multikulturell atmosfär. Över 35,000
studenter från över 72 olika länder deltar i våra olika kurser
varje år.
• Vår personal talar många olika språk för att vi på bästa sätt
ska kunna hjälpa och ge bra service till våra studenter från
den första till den sista dagen på kursen.
• Över 20 års erfarenhet av att undervisa utländska studenter
i spanska.
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Spanska
kurser
Intensiva och Super-intensiva
Spanska Kurser
Intensivkurserna är vårt signatur program: du kommer att arbeta med alla språkliga aspekter plus att du kan lära dig om spanskspråkiga kulturer med 5 extra kulturlektioner per vecka (5+). Denna typ av intensivkurs är tillgänglig på alla sex spanska nivåer. Varje nivå
är indelad i undernivåer för att att studenterna ska vara säkra på att vara placerade i en grupp som stämmer överens med studentens
individuella kunskaper. Du kan börja varje måndag året runt och detta gäller samtliga nivåer. Klassens storlek är alltid begränsad till
max 10 studenter men med ett medeltal på cirka 5 studenter. Minimum längd för en kurs är en vecka och Enforex erbjuder möjligheten
att kombinera kurser i så många spanska städer som du önskar helt kostnadsfritt. Varje kurs är uppdelad i grammatik och konversation
och du kommer först att att studera de grundläggande språkfärdigheterna individuellt såsom läsning, skrivande, muntlig
träning och hörövningar för att sedan integrera samtliga. De +5 kultur lektionerna täcker in olika ämnen som till exempel
historia, konst, samhälle, litteratur och ﬁlm. Dessa extra lektioner kommer bidra till att du dominerar det spanska språket
i alla dess sammanhang.
>
>
>
>
>

Spanska kurs Intensiv+
Spanska kurs Intensiv
Spanska kurs Super intensiv+
Spanska kurs på Deltid
Bäst av båda kurs

>
>
>
>

Spanska kurs lång varaktighet +12 veckor
Termin eller Akademiskt år +20 veckor
Studera spanska & resa!
Speciella grupp program
från 8 studenter

>
>
>
>
>
>
>

Julkurs
50+ Spanska kurs - Gyllene år
Affärsspanska kurs & Chamber of Commerce Exam
DELE Ofﬁciell Examen – Förberedande kurs
Spanska kurs för lärare
Spanska + Praktik – Arbetserfarenhet
Spanska + Betalt arbete

6

Spanska för
särskilda ändamål
> ”One on One” privatlektioner
& Spanska för yrkesmän
> Basårskurs + Universitets placering
6 till 9 månader
> PAU (Förberedande kurs / examen för att kunna
bli antagen till ett spanskt universitet)
5 eller 8 månader

www.enforex.com/spanska

Aktiviteter
>
>
>
>
>
>
>
>

Historiekurs
Konstkurs
Litteraturkurs
Flamencokurs / Salsa kurs
Golf eller Tennis kurs i Marbella
Dyk kurs på Teneriffa
Vandringskurs på Teneriffa
Spansk matlagningskurs med
Medelhavs tema

Junior &
Tonårsprogram
> Junior & Tonårskurs Intensiv
> High School Program
> Internationellt sommarläger
med övernattning

www.enforex.com/spanska
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DELE Ofﬁciell Examen
– Förberedande kurs
DELE (diplom i spanska som främmande språk) examen är det enda
ofﬁciella certiﬁkatet för utländska studenter som är erkänt av Instituto Cervantes. Detta diplom är ovärderligt för de studenter som vill
studera på spanska universitet eller arbeta i ett spansktalande land.
Det ﬁnns 3 olika nivåer med 2 undernivåer vardera.

av examen och sända oss följande information en månad innan
examensdatum:
• Komplett personlig information (namn, födelsedatum, nationalitet, etc.)
• En kopia av ditt pass
• Din adress

INITIAL LEVEL
Certiﬁkat för spanska nivån ”elementary”

INTERMEDIATE LEVEL
Diplom för spanska nivån ”intermediate”

ADVANCED & SUPERIOR LEVELS
Diplom för spanska nivån ”advanced”
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Vi rekommenderar starkt att studenter som tar denna kurs är
minst 16 år gamla då den DELE förberedande kursen är väldigt
intensiv och går snabbt framåt. Dessa examen är schemalagda
av Instituto Cervantes och äger rum i maj, augusti och november
varje år. Om du önskar att Enforex tar hand om din examensansökan så behöver du enbart betala en administrativ avgift vid sidan

Det är också viktigt att du speciﬁcerar vilken spanska nivå du vill
ta examen i då du anmäler dig på kursen ”DELE Förberedande
kurs”. Examensresultaten publiceras normalt sett 5 månader efter examensdatum. Den lokala Enforex skolan mottar en lista på
de godkända studenterna och vidarefodrar sedan resultatet till
studenten tillsammans med det ofﬁciella original certiﬁkatet från
Instituto Cervantes. Studenter som är inskrivna på den förberedande DELE kursen men som inte har tillräckliga kunskaper för
att nå ett godkänt resultat kan erbjudas möjligheten att byta till
intensivkursen 20 timmar per vecka. Har studenten redan betalat
avgiften för examen återbetalas den ej. Var vänlig kontakta vårt
huvudkontor i Madrid för vidare information.

DELE Ofﬁciell Examen
– Förberedande kurs
barcelona | granada | madrid
salamanca | sevilla | valencia
Kurstyp

Lektioner/vecka

A1 / A2

20

2 veckor
390 €

4 veckor
680 €

B1 / B2

20

390 €

680 €

C1 / C2

20

520 €

890 €

Startdatum: 29e aprill (examensdatum 24 & 25 maj); 29e juli (examensdatum 23e augusti); 28e oktober (examensdatum 22 & 23e november)
Nivåer: alla nivåer. För att delta i DELE förberedande kurs så är det nödvändigt att minst ha en spanska nivå som överensstämmer med nivån på kursen

Förberedande kurs för DELE examen. Priset inkluderar inte avgiften som tas ut för att göra DELE examen (cirka
pris 105 € för A1, 120 € för A2, 150 € för B1, 172 € för B2, 180 € för C1 och 187 € för C2). För att formellt registrera
dig inför denna examen skicka oss en kopia av ditt pass tillsammans med personliga uppgifter, permanent
adress, och betalningen minst 10 dagar innan examensdatumet. Studentens examen är inte garanterad innan
betalningen är genomförd. Anmälningsavgift: 5 €.
DELE kursbok: 25 €.
Lägsta åldersgräns för att ta examen: 16 år.
Max 14 studenter per klass.
Godkänt resultat på DELE examen: Enforex garanterar att de studenter som deltar i en kurs på minst 3 månader
och har minst 90% närvaro får godkänt resultat på DELE examen (samma nivå som studenten uppnått under
studiernas gång). Skulle studenten inte klara sin examen erbjuder Enforex studenten 4 veckors språkkurs helt
gratis (20+5 lektioner per vecka).

www.enforex.com/spanska

Priser
Allt inkluderat i priset
• Endast en anmälningsavgift: studenter som deltar
i ﬂera kurser under samma år på någon av Enforex 13
skolor betalar endast anmälningsavgift en gång (gäller
ej Cadiz, Malaga & Pamplona).
• Möjlighet att kombinera olika spanska destinationer
utan extra kostnader sammtidigt som det ej blir avbrott
i studierna eftersom samma undervisningsmetod används i alla skolor (gäller ej Cadiz, Malaga, Pamplona).
• Spanska kurserna pågår (beroende på vald kurs) måndag till fredag (förutom helgdagar) på morgonen och på
eftermiddagen. Schemat beror på studentens spanska
nivå och antal studenter som är anmälda på kursen.
Studentens schema bekräftas den första dagen på kursen efter att nivåtestet genomförts.
• Skriftligt och muntligt nivåtest första dagen för alla
studenter som inte är helt nybörjare.
• 5 spanska kulturlektioner (+5 kurser): dessa workshops behandlar kultur, ﬁlm, kreativt text skapande,
uttal, gastronomi, folklore, sevillanas, spel och konversationsövningar, etc.
• Den första ändringen som görs i studierna är utan
kostnad (detta bör meddelas 4 veckor i förväg).
• Paus i kursen: 1 vecka per 12 veckors period (detta
måste meddelas 4 veckor innan avbrottet i kursen).
• Studenten erhåller Enforex student material med an-

vändbar information om skolan, kursinnehåll, aktivitetsprogram, utﬂykter samt generell information.
• Ackrediterat certiﬁkat och en akademisk rapport erhålls efter att kursen slutförts genom vårt Ideal Quality
Certiﬁkat. Enforex skolor är ackrediterade lärocenter av
Instituto Cervantes.
• Vi erbjuder studenter från USA möjligheten att få amerikanska credits (önskas detta bör det uppges vid registrering på kursen).
• Kulturella aktiviteter och utﬂykter anordnas till sevärdheter och intressanta platser för att studenterna
ska få bättre kunskap om landets traditioner (festivaler,
mat, kultur, etc.). Vissa aktiviteter är gratis och andra
har en viss kostnad.
• Orientering och mottagning på alla Enforex skolor.
• Student ID kort, fritt mottagande av fax, email och post
service.
• Tillgång till datorrum med internet, trådlös uppkoppling, bibliotek och videorum.
• Gratis tillgång till skolans internet, trådlösa uppkoppling (beroende på tillgänglighet).
• Språkutbyte och kulturella utbyten med spanska studenter som studerar andra främmande språk på Enforex Barcelona, Madrid & Valencia.
• 24 timmars hjälptelefon för akuta situationer.

Bästa pris garanti
Om du hittar ett bättre pris så betalar vi tillbaka mellan skillnaden… med läroboken inkluderat!!!

Priserna kan endast jämföras med skolor av samma storlek i Spanien och som innehar
samma certiﬁkat gällande kvalitet och som erbjuder samma fördelar som Enforex skolor:
> Små klasser: max 10 studenter per klass
> Alla nivåer: from beginners to advanced
> De mest attraktiva platserna i Spanien: i städernas bästa områden
> Sociala aktiviteter inkluderade
> Avbokningsgaranti: du blir fullt ersatt
> Paus i kursen: 1 vecka per 12 veckors period
> …och mycket mer

www.enforex.com/spanska
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En
anmälningsavgift

65 €
(gäller ej partnerskolor)

Startdatum:
varje måndag,
alla nivåer

Skolorna
är öppna
året runt

(även helt nybörjare)

1 lektion:

Små klasser:
medelantal 5

55 minuter
(Malaga & Cadiz
45 minuter,
Teneriffa 50 minuter)

studenter per klass
(max 10, Teneriffa 8)

Lär dig spanska medans du reser:
Kombinera olika städer medan
du studerar utan avbrott
och utan extra kostnader

100%
Garanti!

(gäller ej partnerskolor:
Cadiz, Malaga, Pamplona & Teneriffa)

Priser 2013
Spanska intensivkurser
Generella intensiva & super intensiva kurser + 5 kulturella workshops med konversation
alicante | madrid
malaga | pamplona

granada | marbella

Intensiv

Bäst av båda

Deltid
10
135 €

Intensiv

Deltid

Intensiv

Super
Intensiv+

Intensiv+

Bäst av båda

20

20+5

20+5 &
5 En & En

Deltid

10

20+5

30+5

10+5

160 €

170 €

300 €

150 €

200 €

330 €

160 €

20

20+5

20+5 &
5 En & En

1 vecka

145 €

160 €

270 €

2 veckor

290 €

320 €

540 €

270 €

320 €

340 €

600 €

300 €

400 €

660 €

320 €

3 veckor

435 €

480 €

810 €

405 €

480 €

510 €

900 €

450 €

600 €

990 €

480 €

4 veckor

580 €

640 €

1.080 €

540 €

640 €

680 €

1.200 €

600 €

800 €

1.320 €

640 €

Extra vecka

140 €

150 €

260 €

130 €

150 €

160 €

290 €

140 €

180 €

297 €

144 €

Lektioner/vecka
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Intensiv+

cadiz | teneriffa

Startdatum: varje måndag, året runt. Nivåer: icke nybörjare & nybörjare, alla nivåer
De 5+ kulturella workshop lektionerna & konversationslektionerna behandlar ﬂera aspekter av spansk & latinamerikansk kultur och samhälle. Några exempel på vad dessa kultur workshops behandlar är: Film, kreativt text
skapande, uttal, gastronomi, folklore, sevillanas, spel & konversation, etc. Dessa lektioner är tillgängliga 5 gånger i veckan och är ett komplement till intensivkurserna. Max antal deltagare i dessa workshops är 16 personer.
Konversationslektionerna är icke tillgängliga i Cadiz, Malaga, Pamplona och Teneriffa.
Kursen Bäst av Båda: 20 grupplektioner + 5 kulturella workshops & konversationslektioner samt 5 En & En lektioner per vecka. En & En lektionerna ska schemaläggas på skolan.

Spanska kurs lång varaktighet +12 veckor

Lektioner/vecka

12 veckor
Extra vecka

granada | marbella
salamanca | valencia

alicante | barcelona | madrid
malaga | sevilla

Intensiv+

Intensiv+

20+5

20+5

20+5

1.560 €

1.680 €

1.920 €

130 €

140 €

160 €

cadiz | teneriffa
Intensiv+

Startdatum: varje måndag, året runt. Nivåer: icke nybörjare & nybörjare, alla nivåer
Minimum längden på denna kurs är 12 veckor utan avbrott.
Priset på kursen är kraftigt reducerat (så länge som den totala kostnaden för kursen betalas i förväg).
Paus i kursen: 1 vecka per 12 veckors period och detta måste meddelas 4 veckor innan avbrottet i kursen.

Terminskurs / Akademisktår +20 veckor

Lektioner/vecka

20 veckor

granada | marbella
salamanca | valencia

alicante | barcelona
madrid | sevilla

Intensiv+

Intensiv+

20+5

20+5

20+5

2.600 €

2.800 €

3.200 €

cadiz | teneriffa
Intensiv+

24 veckor

3.120 €

3.360 €

3.840 €

36 veckor

4.680 €

5.040 €

5.760 €

130 €

140 €

160 €

Extra vecka

Startdatum: varje måndag, året runt. Nivåer: icke nybörjare & nybörjare, alla nivåer
Minimum längden på denna kurs är 20 veckor utan avbrott.
Priset på kursen är kraftigt reducerat (så länge som den totala kostnaden för kursen betalas i förväg).
Paus i kursen: 1 vecka per 12 veckors period och detta måste meddelas 4 veckor innan avbrottet i kursen.
Alla intensiv+ kurser (20+5 lektioner per vecka) omvandlas till julkursen (20 lektioner per vecka) under julen.
Skulle det mot förmodan endast vara 1 eller 2 studenter anmälda till denna kurs (i samam nivå) så har skolan rätt
att istället för lektioner i grupp erbjuda En & En lektioner. I dessa fall kommer lektionstiden reduceras till 50%.
Cadiz: Endast intensivkurser tillgängliga. Läroboken är inkluderad. Skolan stänger från 20e december till 7e
januari (2014).
Malaga: intensivkursen och kursen ”Bäst av Båda” är ej tillgängligt. Lärobok 37 €.

Pamplona: Endast intensivkurs. Extra avgift för intensivkursen 40 € per vecka. Nybörjare kan börja den 1a och 3e
måndagen varje månad. Lärobok: första nivån gratis och högre nivåer 40 €. Skolan stänger från den 21 december
till den 29e december.
Teneriffa: läroboken är inkluderad. Alla intensivkurser (20+5) kommer att omvandlas till julkursen (20 lektioner/
vecka) under julen.

www.enforex.com/spanska

Specialerbjudande 2013
för alla svenska studenter…
Generella intensiva & super intensiva kurser + 5 kulturella workshops med konversation
salamanca | valencia
Intensiv

Intensiv+

Bäst av båda

10
135 €

20

20+5

20+5 &
5 En & En

1 vecka

145 €

160 €

270 €

Lektioner/vecka

barcelona
Deltid

2 veckor

290 €

320 €

540 €

270 €

3 veckor

435 €

480 €

810 €

405 €

4 veckor

580 €

640 €

1.080 €

540 €

5 veckor

700 €

800 €

1.350 €

675 €

6 veckor

840 €

960 €

1.620 €

810 €

7 veckor

980 €

1.120 €

1.890 €

945 €

8 veckor

1.008 €
1.134 €
1.260 €
1.386 €
126 €

1.280 €

2.160 €

1.080 €

9 veckor
10 veckor
11 veckor
Extra vecka

1.440 €

2.430 €

1.215 €

1.600 €

2.700 €

1.350 €

1.760 €

2.970 €

1.485 €

150 €

260 €

130 €

Intensiv

sevilla

Intensiv+

Bäst av båda

20

20+5

20+5 &
5 En & En

Deltid
10

100 €
200 €
300 €
400 €
500 €
600 €
700 €
800 €
900 €
1.000 €
1.100 €
100 €

170 €

300 €

150 €

340 €

600 €

510 €

900 €

680 €

1.200 €

Intensiv

Intensiv+

Bäst av båda

20+5

30+5

20+5 &
5 En & En

Deltid
10+5

160 €

170 €

300 €

150 €

300 €

320 €

340 €

600 €

300 €

450 €

480 €

510 €

900 €

450 €

600 €

640 €

680 €

1.200 €

600 €

850 €

1.500 €

750 €

750 €

850 €

1.500 €

750 €

1.020 €

1.800 €

900 €

900 €

1.020 €

1.800 €

900 €

1.190 €

2.100 €

1.050 €

1.050 €

1.190 €

2.100 €

1.050 €

1.360 €

2.400 €

1.200 €

1.080 €
1.215 €
1.350 €
1.485 €
135 €

1.360 €

2.400 €

1.200 €

1.530 €

2.700 €

1.350 €

1.700 €

3.000 €

1.500 €

1.870 €

3.300 €

1.650 €

160 €

290 €

140 €

1.530 €

2.700 €

1.350 €

1.700 €

3.000 €

1.500 €

1.870 €

3.300 €

1.650 €

160 €

290 €

140 €

Startdatum: varje måndag, året runt. Nivåer: icke nybörjare & nybörjare, alla nivåer
De 5+ kulturella workshop lektionerna & konversationslektionerna behandlar ﬂera aspekter av spansk & latinamerikansk kultur och samhälle. Några exempel på vad dessa kultur workshops behandlar är: Film, kreativt text
skapande, uttal, gastronomi, folklore, sevillanas, spel & konversation, etc. Dessa lektioner är tillgängliga 5 gånger i veckan och är ett komplement till intensivkurserna. Max antal deltagare i dessa workshops är 16 personer.
Kursen Bäst av Båda: 20 grupplektioner + 5 kulturella workshops & konversationslektioner samt 5 En & En lektioner per vecka. En & En lektionerna ska schemaläggas på skolan.

Delad lägenhet - Studentlägenhet (utan måltider)
specialerbjudande csn för barcelona
Läge

BARCELONA

Typ av rum

1 - 3 veckor

Dubbelrum

110 €/vecka
210 €/vecka 165 €/vecka

Enkelrum

4 - 23 veckor

150 €/vecka

24 veckor + extra vecka

Privat badrum Extra dag (max 3 dagar)

Tillägg för högsäsong

2.280 €/24 veckor

95 €/vecka

50 €/vecka

35 €/natt

-

3.840 €/24 veckor

160 €/vecka

50 €/vecka

45 €/natt

-

alicante | cadiz | granada | madrid | malaga | marbella | pamplona | salamanca | sevilla | teneriffa | valencia
Läge

ALICANTE, SEVILLA & VALENCIA
CADIZ & MADRID
GRANADA & SALAMANCA
MALAGA
MARBELLA
PAMPLONA
TENERIFFA

Typ av rum

1 - 4 veckor

5 - 23 veckor

Dubbelrum

120 €/vecka

95 €/vecka

1.920 €/24 veckor

24 veckor + extra vecka
80 €/vecka

Privat badrum Extra dag (max 3 dagar)
50 €/vecka

35 €/natt

Tillägg för högsäsong
-

Enkelrum

165 €/vecka

135 €/vecka

3.120 €/24 veckor

130 €/vecka

50 €/vecka

45 €/natt

-

Dubbelrum

150 €/vecka

120 €/vecka

2.280 €/24 veckor

95 €/vecka

50 €/vecka

35 €/natt

-

Enkelrum

210 €/vecka

170 €/vecka

3.840 €/24 veckor

160 €/vecka

50 €/vecka

45 €/natt

-

Dubbelrum

110 €/vecka

90 €/vecka

1.920 €/24 veckor

80 €/vecka

50 €/vecka

35 €/natt

-

Enkelrum

150 €/vecka

130 €/vecka

3.120 €/24 veckor

130 €/vecka

50 €/vecka

45 €/natt

-

Dubbelrum

150 €/vecka

120 €/vecka

2.280 €/24 veckor

95 €/vecka

-

55 €/natt

-

Enkelrum

210 €/vecka

170 €/vecka

3.840 €/24 veckor

160 €/vecka

-

55 €/natt

-

Dubbelrum

120 €/vecka

95 €/vecka

1.920 €/24 veckor

80 €/vecka

50 €/vecka

35 €/natt (22/06 till 18/08) 40 €/vecka
45 €/natt (22/06 till 18/08) 65 €/vecka

Enkelrum

165 €/vecka

135 €/vecka

3.120 €/24 veckor

130 €/vecka

50 €/vecka

Dubbelrum

120 €/vecka

95 €/vecka

1.920 €/24 veckor

80 €/vecka

50 €/vecka

35 €/natt (30/06 till 14/07) 150 €/vecka

Enkelrum

165 €/vecka

135 €/vecka

3.120 €/24 veckor

130 €/vecka

50 €/vecka

45 €/natt (30/06 till 14/07) 150 €/vecka

Dubbelrum

110 €/vecka

90 €/vecka

1.920 €/24 veckor

80 €/vecka

50 €/vecka

35 €/natt (01/02 till 23/02) 55 €/vecka

Enkelrum

150 €/vecka

130 €/vecka

3.120 €/24 veckor

130 €/vecka

50 €/vecka

45 €/natt (01/02 till 23/02) 95 €/vecka

Priset inkluderar: sängkläder (kan hyras i Cadiz & i Malaga går det att köpa för cirka 25 €), ﬁltar (förutom på
Teneriffa), tillgång till fullt utrustat kök och tvättstuga (en gång i veckan i Pamplona), delat badrum, delad TV,
centralvärme (utom Malaga) samt kostnad för gas ingår också. Städning ingår inte. Underhåll och reparationer
samt el och vattenkostnader ingår.
Trebäddsrum tillgängliga när tre elever reser tillsammans under samma period och med en rabatt på 20% jämfört med boende i dubbelrum per elev. Rabatten gäller inte på högsäsong tillägg.

Dubbelrum för enskilt bruk ﬁnns att tillgå på begäran och med ett tillägg på 35% jämfört med priset för enkelrum.
Cadiz: inga privata badrum ﬁnns.
Cadiz & Pamplona: dubbelrum för 2 studenter som reser tillsammans.
Teneriffa del i dubbelrum (med en annan student i samma rum): om du bokar ett dubbelrum och det inte ﬁnns
någon annan elev som du kan dela med, förbehåller vi oss rätten att ändra ditt rum när som helst.

Dessa erbjudanden är giltiga från den 31 oktober och under 2013. Rabatten kan endast appliceras på de ofﬁciela priserna för 2013.
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Boende
Enforex är medvetna om att kvaliteten på din logi spelar en central roll i din upplevelse av
dina utlandsstudier. Just därför är det viktigt för oss att alla studenter ska kunna erbjudas
ett boendealternativ som gör att de känner sig både trygga och som hemma på sin studieort.
Personalen besöker personligen varje boende som vi erbjuder för att noggrant kontrollera
att de håller en tillfredsställande kvalitet. Efter mer än 20 års erfarenhet att välja de bästa
boendealternativen har våra riktlinjer och vår kontroll visat sig vara mycket effektiv.

Värdfamiljer
Att leva tillsammans med en värdfamilj är det bästa sättet att få en djupgående förståelse gällande
spansk kultur och de spanska traditionerna. Det
är likväl det bästa sättet för att bli riktigt integrerad i det spanska sättet att leva. Värdfamiljerna är
omsorgsfullt utvalda i en noggrann process så att
studenterna ska få en så bra vistelse som möjligt. Vi
gör vårt bästa för att hitta värdfamiljer som behandlar studenterna som en del av familjen.
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Vi försöker alltid placera studenterna inom ett område som ligger mellan 10-30 minuter från skolan
antingen till fots eller med lokaltraﬁk. Detta avstånd
gäller även skolor i stora städer som Barcelona och
Madrid. Du har möjligheten att välja mellan enkel
och dubbelrum med halvpension (frukost & middag) eller helpension (frukost, lunch & middag). Är
du allergisk mot djur eller vegetarian samt har andra önskemål tala om det för oss så att vi på bästa
sätt kan ordna ett boende efter dina önskemål.

Delad lägenhet
Detta alternativ tillåter dig att leva med andra internationella studenter i en trevlig atmosfär. Enforex lägenheter är
fullständigt möblerade och placerade i centrum av staden.
Måltider och städning är ej inkluderat i lägenheterna men det
ﬁnns kök med mikrovågsugn, spis, ugn kastruller, bestick och
allt annat som är nödvändigt vid matlagning. Trådlöst internet och obegränsad tillgång till internet är också inkluderat
i priset.
Enforex erbjuder lägenheter i varierande storlek och de kan
reserveras utefter tillgänglighet. Samtliga är belägna inom
gångavstånd till skolan eller med än kortare resa med lokaltraﬁk. Du kan välja mellan enkel, dubbel eller trippelrum. Dina
rumskompisar kommer vara internationella Enforex studenter.

Student Residens
Studentresidensen är centralt belägna i stadens centrum och
med ett maximalt avstånd på 15-20 minuter från skolan. Genom
att välja denna typ av boende kommer du träffa många internationella studenter och i vissa fall även spanska studenter i en rolig
och stimulerande miljö. Du kan välja mellan enkel, dubbel eller
trippelrum med halvpension (frukost & middag) eller helpension
(frukost, lunch & middag). Trådlös nätverk och gratis internet är
inkluderat. Tillgång till eget badrum kan ordnas men det är väldigt
få tillgängliga. Enforex erbjuder 4 olika residens som studenten
kan välja emellan beroende på tillgänglighet:

ENFOREX STUDENT RESIDENS (UTAN MÅLTIDER)
Även fast måltiderna ej är inkluderade i detta boende så erbjuder residenset ett stort kök som studenterna kan använda fritt.
Dessa gemensamma ytor är fullt utrustade med med alla nödvändiga tillhörigheter som till exempel: spis, ugn, mikrovågsugn, kaffekokare och kylskåp. Det är också tvättmaskin och torktumlare tillgängligt för studenterna. Gemensamma ytor städas
en gång per vecka. Detta boende är endast tillgängligt i städerna
Granada och Marbella.

FAMILJ RESIDENS
UNIVERSITET CAMPUS RESIDENS
De här residensen är stora (mellan 35-150 studenter) och är huvudsakligen till för spanska studenter. Universitetsresidensen
är ofta tillgängliga enbart under sommaren även fast vissa städer som Madrid, Salamanca, Valencia och Granada kan ha tillgänglighet under andra delar av året också. Beroende på den begränsade tillgängligheten kan vi inte garantera en plats i dessa
residens men vi gör alltid vårt bästa!

Familj residens är mindre residens som drivs av en familj. Normal sett består denna typ av boende av 5-6 student rum som
är utspridda i huset. Familjen som driver residenset är ansvarig
för matlagningen. Studenterna äter sedan med familjen eller i en
separat matsal.

Privata Lägenheter

ENFOREX STUDENT RESIDENS
Den här typen av residens är mycket mindre (8-25 studenter) och
delas med internationella studenter. De kan liknas vid delade lägenheter men du har möjligheten att välja mellan halvpension
och helpension samt om du vill ha dina kläder tvättade en gång
per vecka. Detta boendealternativ är tillgängligt i Barcelona, Granada, Madrid, Marbella, Salamanca, Sevilla och Valencia.

Hotell
Vi kan också arrangera hotellrum beroende
på studentens behov. För att du ska kunna
reservera ett hotellrum eller ett rum på
vandrarhem så måste du betala hela vistelsen med kreditkort när du gör din bokning. I
Barcelona har vi vårt eget fyrstjärniga hotell.

Våra privata lägenheter är belägna i städerna mest
centrala och fashionabla distrikt, 10-20 minuter från
skolan. Du förbereder dina egna måltider och väljer
själv storleken på lägenheten. Trådlöst internet ﬁnns
utan extra kostnad. Kontakta oss för mer information.
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Internationella
Sommar Program

Destinationer i Spanien
>
>
>
>
>
>
>

Under de senaste 24 åren har Enfocamp erbjudit dag och övernattningsläger för barn och ungdomar under somrarna. Genom att integrera studenter från hela världen (60% spanska) erbjuder dessa kurser internationella
barn och ungdomar möjligheten att skaffa spanska vänner i samma ålder.
Genom detta får de även chansen att få en djup kunskap gällande det

Barcelona
Granada
Madrid
Marbella
Salamanca
Sevilla
Valencia

spanska sättet att leva och öka sin medvetenhet om olika kulturer. Enfocamp är stolta över att kunna erbjuda denna berikande och utvecklande
möjlighet till studenter mellan 5 och 18 år. Våra deltagare kommer från 32
olika länder vilket skapar en unik och mångkulturell atmosfär perfekt för
att utveckla både språkkunskaper och sociala kompetenser.
Sommarlägren hålls i Barcelona, Granada, Madrid, Marbella, Salamanca,
Sevilla och Valencia där studenterna har 4/5 lektioner per dag i spanska
eller engelska, alla måltider äter studenterna tillsammans. Utöver detta
deltar våra ungdomar i många traditionella lägeraktiviteter. Dessa inkluderar bland annat sportaktiviteter, spel, tävlingar och fester. Varje vecka
anordnas även utﬂykter till historiska och kulturella sevärdheter. Deltagarna är under uppsikt 24 timmar om dygnet av våra engagerade ledare.
Allt detta innebär så mycket roliga aktiviteter och upplevelser att deltagarna inte ens inser hur mycket de lär sig under dessa lägerveckor!

14

Internationella sommarläger - datum, boende & åldrar
barcelona | granada | madrid | marbella | salamanca | sevilla | valencia
Läger 2013

Boendealternativ

Åldrar

30e juni - 13e juli

14e juli - 27e juli

28e juli - 10e augusti

11e augusti - 24e augusti

Residens

Värdfamilj

Barcelona

✓

✓

✓

x

✓

x

5-18

Granada

✓

✓

x

x

✓

✓

14-18

5-18

Madrid

✓

✓

✓

x

✓

x

5-18

Marbella Albergue

✓

✓

x

x

✓

✓

16-18
13-18

Marbella Alborán

✓

✓

✓

✓

✓

x

Marbella Alemán

✓

✓

✓

✓

✓

x

5-13

Salamanca

✓

✓

✓

x

✓

✓

5-18

Sevilla

✓

✓

x

x

✓

✓

14-18

Valencia

✓

✓

✓

x

✓

✓

13-18

För andra startdatum ta kontakt med huvudkontoret.

Övernattningsläger eller läger + boende i värdfamilj - Allt inkluderat
barcelona

granada

madrid

marbella
albergue

marbella
alborán

marbella
alemán

salamanca

sevilla

valencia

Sommarläger

Juniorläger

Sommarläger

Sommarläger

Sommarläger

Sommarläger

Sommarläger

Juniorläger

Sommarläger

5-18 år

14-18 år

5-18 år

16-18 år

13-18 år

5-13 år

5-18 år

14-18 år

13-18 år

2 veckor i juli

1.590 €

1.500 €

1.590 €

1.590 €

1.540 €

1.540 €

1.500 €

1.500 €

1.540 €

2 veckor augusti

1.440 €

x

1.440 €

x

1.440 €

1.440 €

1.440 €

x

1.440 €

4 veckor i juli

2.825 €

2.650 €

2.825 €

2.825 €

2.825 €

2.825 €

2.650 €

2.650 €

2.825 €

x

x

x

x

2.550 €

2.550 €

x

x

x

3.700 €

x

3.700 €

x

3.750 €

3.750 €

3.500 €

x

3.700 €

4 veckor i augusti
6 veckor juli/augusti

x

x

x

x

4.650 €

4.650 €

x

x

x

Extra vecka i juli*

785 €

695 €

785 €

785 €

785 €

785 €

695 €

695 €

785 €

Extra vecka augusti

660 €

x

660 €

x

660 €

660 €

660 €

x

660 €

8 veckor juli/augusti

Nivå: Icke nybörjare & nybörjare, alla nivåer
Medelantal 8 studenter per klass. Max 14 studenter per klass.
* Extra veckan är ej garanterad i juli. Extra vecka och läger i augusti: var vänlig och kontakta huvudkontoret för tillgänglighet.

mixat med 60% spanska studenter

Latinamerika
Destinationer i Latinamerika
> Argentina
Bariloche
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
> Bolivia
Sucre
> Costa Rica
Coronado
Flamingo Beach
Heredia
Monteverde
Playa Jaco
> Chile
Santiago de Chile
> Cuba
Havanna
Santiago de Cuba
Trinidad

Gå ombord på en spanskt språkäventyr i
Latinamerika och du kan…
• Mixa och matcha spanska kurser emellan de Latinamerikanska destinationerna.
• Planera dina studier genom att kontakta endast ett
kontor: vårt huvudkontor i Madrid.
• Börja din kurs valfri måndag året runt.
• Ta del av lektioner med ett studentantal på max 4-8
studenter.
• Delta i 3-5 kulturella aktiviteter varje vecka såsom
danslektioner, matlagning, gästföreläsningar, ﬁlmer,
teaterkvällar, happy hours, etc.
• Åk på fantastiska utﬂykter från strandbesök till skidåkning eller vandring genom Patagonien och mycket mer.
• Ta dig runt med lätthet i staden. Varje skola har noggrant valts ut så att den ligger nära lokaltraﬁk, shopping, restauranger och andra viktiga ställen.
• Möt studenter från hela världen.
• Få amerikanska universitets ”credits”.

Undervisningspersonal
Vi har den högsta standarden på vår personal i Latinamerika. De ﬂesta lärare
har universitetsexamen och är speciellt utbildade i att lära ut spanska som ett
främmande språk. De implementerar samma kommunikativa metod som har
gjort våra kurser i Spanien till en stor succé.

> Dominikanska
republiken
Santo Domingo
Sosua
> Ecuador
Quito
> Guatemala
Antigua
> Mexiko
Guanajuato
Oaxaca
Playa del Carmen
Puerto Vallarta
> Peru
Cusco

Latinamerikanska
studentservice
Varje skola erbjuder…
• Individuell bedömning av varje students behov.
• En vägledande information innehållandes praktisk information så fort du anländer.
• Ett adminstrativt kontor.
• Flygplats transfer service.
• Internet and e-mail helt utan kostnad.
• Obegränsad tillgång till bibliotek.
• Fritt mottagande av fax och möjlighet att skicka fax
till en mindre avgift.
• Någon typ av kök i de ﬂesta skolor.
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Spanska i den Spanska världen

LÄR DIGi den
SPANSKA
Spanska världen
24 S p a n s k a s p r å k s k o l o r

Alicante | Barcelona | Cadiz | Granada | Madrid | Malaga | Marbella
Pamplona | Salamanca | Sevilla | Teneriffa | Valencia

9 Internationella Sommar Program
Barcelona | Granada | Madrid | Marbella | Salamanca | Sevilla | Valencia

20 Destinationer i Latinamerikanska
Reservera genom
våra reseförmedlare:

Argentina | Bolivia | Chile | Costa Rica | Cuba | Dominikanska republiken
Ecuador | Guatemala | Mexiko | Peru

Huvudkontor | Spanien
Alberto Aguilera, 26 | 28015 Madrid
Phone: +34 91 594 37 76
Fax: +34 91 594 51 59
E-mail: info@enforex.es
www.enforex.com/spanska

w w w. e n f o r e x . c o m / s p a n s k a

