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32 BESTEMMINGEN HET HELE JAAR DOOR
8 ZOMERKAMPEN
Enforex geeft je een unieke ervaring!
Onze 40 scholen zijn gelegen in de meest
levendige en belangrijke steden in Spanje en
Latijns-Amerika, waardoor onze studenten
de mogelijkheid krijgen om een volledig
authentieke Spaanstalige ervaring te beleven.
Combineer verschillende bestemmingen,
leer de verschillende regio’s, accenten en
tradities kennen en maak van jouw taalreis een
onvergetelijke ervaring.
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Je kunt van de ene bestemming naar de
andere hoppen zonder lessen te missen én
zonder bijkomende kosten. Ontdek nieuwe
plekken door 32 bestemmingen met dezelfde
lesmethode te combineren.

Neem contact met ons op:
T. 010 226 09 58
enforexnl@enforex.com

“We inspireren studenten van alle leeftijden en nationaliteiten om hun dromen
na te leven door educatie in het Spaans en unieke belevingen.”

Vanaf 1989

TOP 10 REDENEN
OM SPAANS TE LEREN
MET ENFOREX
1. PERSOONLIJK
Onze flexibele programma’s starten elke maandag, het hele jaar door en
kunnen volledig aangepast worden op jouw wensen en voorkeuren. Je
kunt de perfecte cursus samenstellen door zelf te kiezen wanneer, waar en
hoeveel je wilt leren. Dit kun je zelfs combineren op 32 bestemmingen in
13 verschillende landen. Combineer je programma met onze online lessen
voor, tijdens of na je verblijf bij ons in Spanje of Latijns-Amerika. Ook voor
accommodatie zijn er verschillende mogelijkheden, waardoor je je altijd
thuis zult voelen.

2. INTERACTIEVE KLEINE GROEPJES
Onze kleine klassen variëren van gemiddeld 4 studenten tot maximaal
8 (12 in het hoogseizoen), wat een grotere deelname en interactie
in de klas mogelijk maakt en tegelijkertijd voldoet aan de sociale
afstandsmaatregelen. Onze diverse faculteit bestaat uit enthousiaste
professionals met uitstekende academische kwalificaties en bewezen
ervaring. Jouw taalsucces is hun motivatie. Onze wekelijkse culturele
workshops hebben maximaal 12 studenten per klas.

3. TOPBESTEMMINGEN | 32+
Onze scholen vind je altijd in levendige en centraal gelegen wijken in de
beste Spaanssprekende steden wereldwijd. Kies uit 13 verschillende landen
en 32 locaties. Elke school is modern ingericht en beschikt over mooie
ruimtes. Daarnaast werken er hartelijke en professionele medewerkers die
je graag verwelkomen. Alle scholen bevinden zich in het hart van de stad.

4. DE STUDENT STAAT CENTRAAL
De insteek en aanpak van onze cursussen zijn persoonlijk en volledig
gericht op de student, waarbij ook de docenten een actief onderdeel
vormen van deze leeromgeving. Onze ervaren en gemotiveerde docenten
zijn bekend met verschillende soorten leermethodieken om zo aan alle
behoeften van onze studenten te kunnen voldoen.

5. ACCREDITATIES | JOUW SPAANS CV BEWIJS
Onze scholen voldoen aan de hoogste standaard binnen het taalonderwijs
en daarom zijn wij erkend en geaccrediteerd door verschillende belangrijke
organisaties, waaronder het Instituto Cervantes, dat al onze eigen Enforexscholen in Spanje en Latijns-Amerika heeft geaccrediteerd. Voor onze
intensieve cursussen Spaans kunnen voor 200 universiteiten ook officiële
studiepunten behaald worden.

6. COVID-19 VEILIGE SCHOOL | 100% FLEXIBEL
Onze flexibele boekingsgarantie biedt de zekerheid die je nodig hebt om
de Enforex Experience te beleven! Alle Enforex-scholen zijn gecertificeerd
als COVID-19 veilige School en voldoen aan de nieuwste regelgeving. Om
je volledige gemoedsrust te geven en de zaken zo eenvoudig mogelijk te
houden, weet je dat je kunt rekenen op een nog grotere flexibiliteit bij
het boeken en zonder extra kosten. Onze flexibele boekingsvoorwaarden
maken alternatieve herboekingen mogelijk (ga verder met online lessen),
uitstellen van je programma (creditnota) of annuleren met volledige
terugbetaling (2 weken van tevoren).

7. ONLINE LESSEN | LIVE SPAANS 24 / 7-365
Kies de juiste cursus uit ons brede aanbod van 6 op maat gemaakte en
gespecialiseerde programma’s met totale Spaanse onderdompeling.
Combineer je programma met online lessen voor, tijdens of na je verblijf bij
ons in Spanje of Latijns-Amerika. Met onze flexibele online leerprogramma’s
van 24 / 7-365 dagen kun je elke maandag een cursus starten in kleine
groepen of privésessies. Geen vooraf opgenomen lessen, alle lessen worden
live gegeven via Microsoft Teams en andere e-learningtools. Maak contact
met onze leraren in Spanje en Latijns-Amerika, die je in realtime zullen
begeleiden om je leersucces te garanderen.

8. EEN ONVERGETELIJKE ERVARING
Spaans leren is veel meer dan in de klas je lessen volgen, het is een
onvergetelijke ervaring! Ontdek een nieuw land, nieuwe cultuur en
gebruiken, terwijl je bent omringd door de lokale bevolking. Wandel
door de straatjes,doe je boodschappen op de lokale markt en geniet van
het uitgaansleven. Maak je reis nog completer door bestemmingen te
combineren, zonder ook maar een les te hoeven missen.

9. INTERNATIONAAL | 80+
Gedurende je verblijf met ons deel je de ervaringen van je taalreis met
andere studenten uit 80 verschillende landen. Ontdek samen de nieuwe
cultuur, de nieuwe taal en maak vrienden voor de rest van je leven.

10. TOTAALPAKKET | 24H
Wij snappen dat een cursus in het buitenland een onvergetelijke ervaring is,
waar je de rest van je leven aan terug zult denken. Daarom organiseren we
ook nog vele activiteiten en excursies op onze scholen. Onze medewerkers
staan ook altijd voor je klaar om je te helpen met reisinformatie, het
organiseren van accommodatie, het regelen van een visum en transfers van
en naar het vliegveld.

Onze cursussen starten elke maandag en worden aangeboden in kleine groepen van gemiddeld 4 studenten
en maximaal 8 (12 in het hoogseizoen en culturele workshops). De lessen zijn persoonlijk en motiverend en
beschikbaar op alle niveaus van complete beginner (A1) tot vaardig gebruiker (C2). Elke les duurt 55 minuten.

LEER SPAANS IN SPANJE

€ 35

Cursussen Intensief Spaans

Inschrijfkosten

INTENSIEF 20

DELE-EXAMENTRAINING

20 GROEPSLESSEN PER WEEK

20 OF 30 LESSEN PER WEEK

Deze cursus is samengesteld voor studenten die zo snel mogelijk willen
leren communiceren en graag de cultuur van de gekozen bestemming
van dichtbij willen beleven. Je zal je zelfverzekerder voelen, met
verbeterde basiscommunicatie, vloeiend in Spaans en complete
onafhankelijkheid. Het programma is beschikbaar voor niveaus van
complete beginner (A1) tot vaardig gebruiker (C2).

Kies voor de Intensief DELE 20 voorbereidingscursus met 20 DELE
groepslessen per week en wees verzekerd van succes. Dit programma
vindt plaats 2 of 4 weken voor de officiële examendata* (hoewel je
het hele jaar door elke maandag kunt beginnen. Vraag ons naar de
beschikbaarheid!). Of volg de DELE 30 cursus met 10 DELE privélessen
naast je Intensief 20 programma en beschikbaar elke maandag.
BARCELONA | GRANADA | MADRID | MÁLAGA | MARBELLA
SALAMANCA | SEVILLA | TENERIFE | VALENCIA

ALICANTE | BARCELONA | CÁDIZ | GRANADA | MADRID
MÁLAGA | MARBELLA | SALAMANCA | SEVILLA | TENERIFE | VALENCIA
CURSUSDUUR
1-4 weken

PRIJS PER WEEK
€ 199

LANGDURIGE CURSUSSEN
12 weken

CURSUSDUUR
1 week

-

€ 610

€ 525

€ 1.220

-

€ 1.830

+5 weken

€ 189

16 weken

€ 2.864

+12 weken

€ 179

24 weken

€ 4.296

3 weken

+32 weken

€ 169

32 weken

€ 5.408

4 weken

€ 1.050

€ 2.440

Voorbereidingscursussen voor DELE niveau C1 en C2 supplement van € 50/week.
*Raadpleeg onze website voor de officiële data van de DELE-examens:
www.enforex.com/spaans/cursus-dele-20.html Ook beschikbaar
CCSE- of SIELE-examenvoorbereidingscursussen. Vraag om meer info!

INTENSIEF 25
20 GROEPSLESSEN PER WEEK +
5 CULTUUR- EN CONVERSATIEWORKSHOPS

PRIVÉLESSEN

Deze cursus is perfect voor studenten die snel, maar solide hun Spaans
willen verbeteren. Je combineert 20 interactieve lessen Spaans per
week met 5 extra Spaanse conversatie- en cultuurlessen. Je profiteert
van een gepersonaliseerde benadering waarbij de student centraal
staat en waarin docenten en studenten actief participeren in de
leerervaring. Het programma is beschikbaar voor niveaus van complete
beginner (A1) tot vaardig gebruiker (C2).

1, 5, 10 OF 20 INDIVIDUELE LESSEN PER WEEK

Privélessen zijn zorgvuldig samengesteld, aangepast aan jouw doelen,
behoeftes, interesses en leerstijl. Het is ontworpen voor degenen
die Spaans willen leren op het eigen niveau. Ze zijn zeer geschikt om
bepaalde onderdelen van je Spaans te verbeteren, zoals uitspraak,
leesvaardigheid en woordenschat. Je kunt elke werkdag van start.

ALICANTE | BARCELONA | CÁDIZ | GRANADA | MADRID
MÁLAGA | MARBELLA | SALAMANCA | SEVILLA | TENERIFE | VALENCIA
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DELE 30

€ 2.148

2 weken

CURSUSDUUR

DELE 20

PRIJS PER WEEK

BARCELONA | GRANADA | MADRID | MÁLAGA | MARBELLA
SALAMANCA | SEVILLA | TENERIFE | VALENCIA

LANGDURIGE CURSUSSEN

INDIVIDUEEL 1-1

SEMI-INDIVIDUEEL 2-3

1-4 weken

€ 225

12 weken

€ 2.460

1 privéles

€ 40

€ 30

+5 weken

€ 215

16 weken

€ 3.280

5 privélessen

€ 185

€ 140

+12 weken

€ 205

24 weken

€ 4.920

10 privélessen

€ 350

€ 260

+32 weken

€ 195

32 weken

€ 6.240

20 privélessen

€ 640

€ 480

€ 32

€ 24

+ extra privéles (+20)

Andere beschikbare programma’s: Intensief 10, Superintensief 30, Business
Spaans, Docentencursus Spaans, Tussenjaar, Familieprogramma, Spaans Voor 50+,
Examenvoorbereiding Spaanse Universiteit, Stageprogramma, Groepsreizen...

+20 cursussen beschikbaar op: www.enforex.com/spaans

Semi-individueel: 2 of 3 studenten per klas. Alle cursisten dienen hetzelfde niveau
Spaans te hebben en samen de cursus te volgen. Prijzen per persoon.
Gespecialiseerde privélessen: Als je geïnteresseerd bent in lessen over specifieke
onderwerpen (Medisch Spaans, Business Spaans, etc.), dan zijn daar 15% extra
kosten aan verbonden.

Met onze online lessen kun je Spaans leren of je Spaans verbeteren, ongeacht je niveau.
Bij Enforex bieden we 6 verschillende online cursussen Spaans aan die aansluiten bij de
specifieke behoeften van elke student. Wacht niet langer en begin nu met het leren van Spaans!

LEER SPAANS ONLINE
Enforex biedt online cursussen aan voor studenten van boven de 13 jaar

VOORDELEN VAN DE ONLINE LESSEN SPAANS BIJ ENFOREX
1. LIVE LESSEN

5. GEACCREDITEERD CERTIFICAAT

Lessen worden gegeven door docenten van onze eigen scholen
die voor 100% interactie zorgen en erg betrokken zijn met de
studenten. Ze beantwoorden vragen direct online en je hebt
tijdens de les interactie met je leraar en met studenten van over
de hele wereld.

2. COMFORT EN GEMAK

Na het voltooien van het programma ontvang je een door
het Instituto Cervantes geaccrediteerd certificaat, dat je
nieuw verworven niveau Spaans bevestigt. Bedrijven en
universiteiten beschouwen dit certificaat als bewijs van
beheersing van de taal.

6. 24/7-365 ONLINE CURSUSSEN SPAANS

Volg je online lessen Spaans vanuit huis met alle comfort, altijd
en overal! Geen reis- of verblijfkosten. Leer Spaans online
vóór, tijdens of na je verblijf in Spanje of Latijns-Amerika bij de
meest prestigieuze instelling in het onderwijzen van deze taal.

3. GEKWALIFICEERDE NATIVE DOCENTEN
Leer Spaans online en leer meer over verschillende culturen
met dezelfde gekwalificeerde native docenten als op onze
Spaanse en Latijns-Amerikaanse scholen. Onze docenten
hebben gemiddeld 6 tot 20 jaar werkervaring in het lesgeven
van Spaans.

Wat je behoeften ook mogen zijn, Enforex heeft een online
programma voor je. Kies de cursus die bij je past uit onze Online
Programma’s: Online cursussen Spaans (Part time 3 en Intensief
20), Online op maat gemaakte één-op-één cursussen (Privéen Semi- privélessen), en Online gespecialiseerde cursussen
(DELE-voorbereiding en Docenten Spaans). Met onze flexibele
24/7-365 dagen online leerprogramma’s kun je elke maandag
starten, het hele jaar door in kleine groepen of met één-op-één
sessies.

4. MEER DAN 33 JAAR ERVARING
Enforex, opgericht in 1989, is de meest prestigieuze Spaanse
school in de sector. Onze programma’s worden onderschreven
door het Instituto Cervantes. We benaderen de klant op een
persoonlijke manier en stellen ze altijd centraal in het proces,
zodat studenten en docenten actief betrokken zijn in de
leeromgeving.
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ONLINE LESMETHODIEK
Onze online lessen onderscheiden zich door de communicatieve
benadering. Dit houdt in dat onze ervaren docenten speciale opdrachten
en oefeningen ontwikkelen die altijd gericht zijn op de participatie en
betrokkenheid van de student. De lessen van Enforex zijn dynamisch en
richten zich op alle basisvaardigheden van het leren van een vreemde
taal: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Bij al onze online cursussen
ga je meteen aan de slag met Spaans voor gebruik in dagelijkse situaties,
dat je makkelijk in de praktijk kunt brengen.

www.enforex.com/online-lessen-spaans

Start elke maandag het hele jaar door (cursus Docenten Spaans 1ste maandag van elke maand), kleine interactieve groepen
van 4-10 studenten (12 in het hoogseizoen), alle niveaus A1-C2 (B2 voor de cursus Docenten Spaans), minimum leeftijd: 13+
(16+ voor de DELE cursussen), 1 lesuur duurt 55 minuten, Online niveautest en eindcertificaat.

ONLINE CURSUSSEN SPAANS

€ 35
Inschrijfkosten en gebruik lesmateriaal
voor alle online programma’s

Vanaf overal ter wereld!

ONLINE INTENSIEF 20

ONLINE PART TIME 3

20 groepslessen Spaans per week

2 groepslessen Spaans per week

Het meest efficiënte programma
Als je het belangrijk vindt om snel en effectief Spaans te leren, dan is
de Intensief 20 jouw cursus. Met dit online programma stijg je snel
in niveau, word je echt vloeiend in het Spaans en werk je met grote
resultaten aan je communicatieve vaardigheden.

De optie die je het beste kunt combineren met je werk en studie
Deze online cursus is perfect voor jou als je werk of studie geen ruimte
laat voor veel vrije tijd. Met 2 lessen van anderhalf uur per week
verbeter je stap voor stap je Spaans zonder dat het je dagelijkse routine
in de weg zit.

Aantal lessen

4 uur per dag

Aantal lessen

1,5 uur per dag

Lesdagen

Van maandag t/m vrijdag.

Lesdagen

Maandag en woensdag of dinsdag en donderdag

Lesrooster en
tijdzone

9:00 - 13:00 of 16:00 - 20:00
Centraal Europese Tijd-Madrid

Lesrooster en
tijdzone

19:30 - 21:00
Centraal Europese Tijd-Madrid

Cursusduur

min. 2 weken

Cursusduur

min. 4 weken

CURSUSDUUR

CURSUSDUUR

PRIJS PER WEEK

1-4 weken

€ 185

1-4 weken

€ 65

+5 weken

€ 175

+5 weken

€ 60

+12 weken

€ 165

+12 weken

€ 55

+32 weken

€ 155

ONLINE PRIVÉLESSEN

ONLINE DELE-EXAMENTRAINING

5, 10 of 20 individuele lessen per week

4 of 20 groepslessen DELE per week

De slimme keuze: creëer je eigen programma
Indien je op zoek bent naar lessen die precies aangepast kunnen
worden aan jouw behoeften, dan zijn onze online privélessen echt iets
voor jou. Deze cursus is de beste keuze als je nog sneller vooruit wilt
gaan, op jouw eigen tempo, met een docent voor jou alleen.

Certificeer je Spaans comfortabel vanuit je eigen huis
We stomen je klaar voor het officiële DELE-examen met deze online
lessen. Je kunt kiezen voor een programma van 4 of 20 uur per week
om volledig voorbereid aan je examen te starten en met vlag en wimpel
te slagen.

Aantal lessen 1-5 uur per dag

Aantal lessen 2 of 4 uur per dag

Lesdagen

Van maandag t/m vrijdag.

Lesdagen

Lesrooster
en tijdzone

De lessen worden compleet aangepast aan jouw wensen. Beschikbaar
tijdens werktijden (9:00-13:00 of 16:00-20:00), neem contact op met
je docent om de mogelijkheden te bespreken)

DELE 4
Maandag en Woensdag of Zaterdag

DELE 20
Van maandag t/m vrijdag

Lesrooster
en tijdzone

Cursusduur

Flexibel

DELE 4
Op werkdagen 19:30 - 21:30
Op zaterdag 9:00 - 13:00
Centraal Europese Tijd-Madrid

DELE 20
9:00 - 13:00 of 16:00 - 20:00
Centraal Europese Tijd-Madrid

Cursusduur

DELE 4: min. 4 weken

DELE 20: min. 2 weken

CURSUSDUUR
5 sessies
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PRIJS PER WEEK

PRIVÉLESSEN 1-1

SEMI-PRIVÉ LESSEN 2 -3

€ 215

€ 165

CURSUSDUUR

DELE 4

DELE 20

-

€ 565

€ 245

€ 1.125

€ 55

€ 285

10 sessies

€ 405

€ 305

2 weken

20 sessies

€ 740

€ 555

4 weken

€ 37

€ 28

Extra sessie (+20)

*Semi-Privélessen
Aangezien de docent zich concentreert op slechts 2 van de 3 studenten per groep, zul je je
Spaanse vaardigheden in een korte tijd zien groeien. Alle studenten moeten hetzelfde niveau
hebben en samen de les volgen.
*Gespecialiseerde Privélessen
Als je geïnteresseerd bent in lessen over specifieke onderwerpen (Medisch Spaans, Business
Spaans, etc.), dan zijn daar 15% extra kosten aan verbonden.

+ extra week

Het inschrijf- en examengeld is niet inbegrepen. Je kunt het examen in je eigen land doen.
Examendata zijn wereldwijd hetzelfde, maar examengeld verschilt per land. Kijk op de
Instituto Cervantes-website van je land.
Ook beschikbaar een online Docentencursus 100% praktijkgericht met 3 uur dagelijkse
groepssessies en in totaal 8 observatie-uren en 8 uur aan project-uren. Neem contact met
ons op voor gedetailleerde informatie: enforexnl@enforex.com

Beleef onvergetelijke ervaringen op onze jeugdprogramma’s en in onze Internationale
Zomerkampen samen met 60% Spaanse jongeren.
www.enforex.com/spaans/zomerkampen

KINDEREN EN TIENERS
Leer Spaans met leeftijdsgenoten

INTERNATIONALE ZOMERKAMPEN

JEUGDPROGRAMMA

BARCELONA | MADRID | MÁLAGA | MARBELLA | SALAMANCA | VALENCIA
JUNI, JULI EN AUGUSTUS | ALL-INCLUSIVE | 5 TOT 18 JAAR
SAMEN MET 60% SPAANSE JONGEREN | TAALONDERDOMPELING

BARCELONA | GRANADA | MADRID | MÁLAGA | SALAMANCA
JULI EN AUGUSTUS | ALL-INCLUSIVE | 14 TOT 18 JAAR
SAMEN MET 100% INTERNATIONALE STUDENTEN

Onze internationale zomerkampen creëren een ondersteunende,
vriendelijke en diverse omgeving waarin leerlingen hun horizon
verbreden en zich onderdompelen in een nieuwe taal en cultuur. Onze
kampen brengen leerlingen samen in een echte globale community
waar verschillen worden gevierd. 60% van het totale aantal leerlingen
is Spaans, de overige 40% bestaat uit internationale jongeren van meer
dan 80 verschillende nationaliteiten. Onze innovatieve en bewezen onderwijsmethode is gebaseerd op coöperatief en project-gebaseerd leren
en garandeert een leuke, interactieve en effectieve manier om Spaans of
Engels te leren. Sport, workshops, activiteiten en excursies maken ook
deel uit van de kampervaring.

Speciaal ontwikkeld voor tieners die het leren van een nieuwe taal willen
combineren met het ontdekken van een nieuwe cultuur.
Ons Jeugdprogramma brengt jongeren van tussen de 14 en 18
jaar uit heel de wereld samen. Het is een all-inclusive programma
(cursus+accommodatie), met supervisie gedurende de lessen en
activiteiten.
Studenten kunnen verblijven bij gastfamilies, of in onze
studentenresidenties, in een 2-persoons of 3-persoonskamer en op basis
van volpension.

STARTDATA

STARTDATA

Sessies van
2 weken

3 - 16 juli
17 - 30 juli
31 juli - 13 augustus
14 - 27 augustus

BARCELONA | MADRID | MARBELLA
MÁLAGA | SALAMANCA | VALENCIA
BARCELONA BEACH | MÁLAGA
MARBELLA ELVIRIA | VALENCIA
BARCELONA BEACH | MARBELLA ELVIRIA

3 - 16 juli
17 - 30 juli
31 juli - 13 augustus

BARCELONA | GRANADA | MADRID
MÁLAGA | SALAMANCA
GRANADA | MADRID | MÁLAGA

Niveaus: Alle niveaus. Deelnemers per groep: Maximaal 15 studenten.
All-inclusive: 20 lessen per week, accommodatie in een studentenresidentie of
gastfamilie, volpension, activiteiten, 4 maaltijden/dag, workshops, excursies, boeken,
lesmateriaal, zorgverzekering, sport, 24/7 toezicht.

Niveaus: Alle niveaus. Deelnemers per groep: Minimaal 3, maximaal 15 studenten.
All-inclusive: 20 lessen per week, accommodatie in een studentenresidentie of
gastfamilie, lesboek, 3 middagactiviteiten per week, 1 weekend excursie die de hele
dag duurt, om de 2 weken.

VERBLIJF IN STUDENTENRESIDENTIE OF GASTFAMILIE

VERBLIJF IN STUDENTENRESIDENTIE OF GASTFAMILIE

MARBELLA ELVIRIA | MARBELLA LAS CHAPAS | SALAMANCA
1 week
2 weken
4 weken
extra week
10 extra lessen Spaans per week (maximaal 5 studenten)

€ 895
€ 1.690
€ 3.090
€ 895
€ 300

VALENCIA
1 week
2 weken
4 weken
extra week
10 extra lessen Spaans per week (maximaal 5 studenten)

€ 995
€ 1.790
€ 3.290
€ 995
€ 300

BARCELONA BEACH | MADRID | MÁLAGA | MARBELLA CENTRO

Bijgewerkt op 15/11/2021

Sessies van
2 weken

1 week
2 weken
4 weken
extra week
10 extra lessen Spaans per week (maximaal 5 studenten)

€ 1.095
€ 1.890
€ 3.590
€ 1.095
€ 300

Verblijf in gastgezin alleen beschikbaar in Madrid, Marbella Centro, Salamanca en Valencia.
Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie, sport, specifieke kampen, transfers en
overige services of kosten: enforexnl@enforex.com

GRANADA | MÁLAGA | SALAMANCA
2 weken
4 weken
Extra week
10 extra lessen Spaans per week (maximaal 5 studenten)

€ 1.695
€ 3.095
€ 955
€ 300

BARCELONA | MADRID
2 weken
4 weken
Extra week
10 extra lessen Spaans per week (maximaal 5 studenten)

€ 1.845
€ 3.295
€ 1.045
€ 300

“Neem contact met ons op en
wij helpen je met dit avontuur!”

enforexnl@enforex.com
N.B. Alle prijzen vermeld in deze folder zijn excl. éénmalige inschrijfkosten van € 35.
Lesmateriaal niet inbegrepen voor cursussen in Spanje.
Verblijf in gastgezin beschikbaar voor studenten van 14 jaar en ouder.
Bekijk onze Algemene Voorwaarden op www.enforex.com/spaans/algemene-voorwaarden

Wi-Fi 5-20 minuten
internet van de school

STUDENTENHUISVESTING

100%
Tevredenheidsgarantie

Welkomst- Speciale diëten Beddengoed
beschikbaar en handdoeken
geschenk
inclusief

Accommodatie

GASTFAMILIE

STUDENTENRESIDENTIE

GEDEELD STUDENTENAPPARTEMENT

De beste manier om een culturele
uitwisseling te ervaren, is om bij één van
onze vriendelijke en zorgzame gastgezinnen
te verblijven. Krijg een nog beter beeld van
de lokale cultuur, sluit vriendschappen,
maak kennis met de lokale gebruiken en
leer ook het informelere Spaans gebruiken.
De gastgezinnen van Enforex zijn centraal
gelegen in prettige wijken, dichtbij de
school en openbaar vervoer, zodat je
makkelijk de stad kunt verkennen.

Iedereen die eerder in een
studentenresidentie is verbleven kan het
bevestigen, het is een mooie ervaring. Als je
de hal binnenkomt zie je de medestudenten
en voel je je meteen thuis. Je kunt ook
in alle rust studeren. Hier verblijven
studenten uit de hele wereld, wat je de kans
biedt om nieuwe vrienden te maken. Een
unieke ervaring waarbij Enforex het je graag
comfortabel maakt.

Wanneer je onafhankelijker wilt wonen met
andere internationale studenten van Enforex, dan
kies je voor een gedeeld studentenappartement.
Al onze gedeelde studentenappartementen
liggen centraal, dichtbij het openbaar vervoer en
dichtbij de scholen. Kies uit een één-, twee- of
driepersoonskamer. Dit is de ideale optie wanneer
je samen met je medestudenten de Enforexbeleving wilt ervaren. Deel dagelijks je nieuwe
avonturen in Spanje en Latijns-Amerika met elkaar
en maak vrienden voor het leven.

GRANADA | SALAMANCA

GRANADA | SALAMANCA

ALICANTE | CÁDIZ | GRANADA
MÁLAGA | MARBELLA | SALAMANCA
SEVILLA | VALENCIA

PER WEEK
€ 185

2-persoonskamer, ontbijt

€ 205

2-persoonskamer, volpension

€ 205

2-persoonskamer, halfpension

€ 235

1-persoonskamer, halfpension

€ 215

2-persoonskamer, volpension

€ 280

1-persoonskamer, volpension

€ 240

1-persoonskamer, ontbijt

€ 255

1-persoonskamer, halfpension

€ 285

1-persoonskamer, volpension

€ 325

ALICANTE | SEVILLA | VALENCIA

PER WEEK

2-persoonskamer

€ 130

1-persoonskamer

€ 220

Hoogseizoenstoeslag
Alicante 18/6-27/8
Cadiz
13/2-5/3 &
26/6-10/9

€ 50
Málaga
Marbella

3/4-23/4 & Sevilla
3/4-14/5
18/6-27/8 Valencia 6/3-2/3
18/6-27/8

2-persoonskamer, halfpension

€ 215

2-persoonskamer, volpension

€ 235

MÁLAGA | SEVILLA | VALENCIA

1-persoonskamer, halfpension

€ 245

2-persoonskamer, ontbijt

€ 250

2-persoonskamer

€ 165

1-persoonskamer, volpension

€ 270

2-persoonskamer, halfpension

€ 285

1-persoonskamer

€ 250

2-persoonskamer, volpension

€ 325

Hoogseizoenstoeslag

1-persoonskamer, ontbijt

€ 340

Tenerife

CÁDIZ | MÁLAGA | MARBELLA

BARCELONA | MADRID | TENERIFE

2-persoonskamer, halfpension

€ 230

1-persoonskamer, halfpension

€ 370

2-persoonskamer, volpension

€ 250

1-persoonskamer, volpension

€ 415

1-persoonskamer, halfpension

€ 265

1-persoonskamer, volpension

€ 285

BARCELONA | MADRID | TENERIFE
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PER WEEK

2-persoonskamer, halfpension

BARCELONA | MADRID

PER WEEK

€ 50

13/2-5/3 & 18/6-27/8

KORTING VOOR EEN LANG VERBLIJF | PER MAAND
Studenten die voor minimaal 6 maanden bij Enforex
verblijven, hebben speciale prijzen voor een verblijf in
een gedeeld studentenappartement.

2-persoonskamer, ontbijt

€ 265

2-persoonskamer, halfpension

€ 305

GRANADA | MÁLAGA | MARBELLA | SALAMANCA
SEVILLA | TENERIFE | VALENCIA

2-persoonskamer, halfpension

€ 255

2-persoonskamer, volpension

€ 345

2-persoonskamer

€ 425/maand

2-persoonskamer, volpension

€ 290

1-persoonskamer, ontbijt

€ 350

1-persoonskamer

€ 595/maand

1-persoonskamer, halfpension

€ 290

1-persoonskamer, halfpension

€ 380

BARCELONA | MADRID

1-persoonskamer, volpension

€ 320

1-persoonskamer, volpension

€ 425

2-persoonskamer

€ 495/maand

1-persoonskamer

€ 695/maand

OVERIGE KOSTEN in gastfamilie, studentenresidentie en gedeeld studentenappartement
Extra dag (1- of 2-pers. kamer): € 40/dag (gastfamilie); € 50/dag (studentenappartement); € 60/dag (studentenresidentie)
Speciale diëten (zoals lactosevrij, vegetarisch, veganistisch, glutenvrij etc.): € 20/week (in Alicante € 45/week)
Privé badkamer (1- of 2-persoonskamer, inclusief in de studentenresidentie van Granada): € 55/week
N.B. Bij een 2-persoonskamer (2 individuele bedden), deel je de slaapkamer met een kamergenoot. 2-persoonskamers voor
individueel gebruik beschikbaar op aanvraag: 35% toeslag op de 1-pers. kamerprijs. 2-persoonskamers in Alicante en Cádiz alleen
beschikbaar voor 2 cursisten die samen reizen.

Niet inbegrepen: gas, elektriciteit, water en verwarming: € 100 per
maand. Zie de hierboven genoemde prijzen voor toeslagen voor privébadkamers en het hoogseizoen. Totaal aantal maanden in dezelfde
stad. De volledige betaling moet worden voltooid op het moment
van boeken. In het geval van een annulering en indien restitutie of
tegoed van toepassing is, worden de administratiekosten berekend
op basis van de hierboven vermelde reguliere prijzen per week.

LEEF, LEER EN
ONTDEK

LEER SPAANS IN
LATIJNS-AMERIKA

Activiteiten en excursies

Begin aan het avontuur van je leven!

CULTURELE ONDERDOMPELING

LATIJNS-AMERIKA ZORGT VOOR
ONGELOOFLIJKE AVONTUREN

Duik in de cultuur van je bestemming door deel te nemen aan de
Enforex-activiteiten en excursies. Een nieuwe taal leren is ook
het ontdekken van een nieuwe cultuur die erbij hoort. Daarom
organiseert Enforex vele culturele activiteiten en excursies op al onze
bestemmingen. Je beleeft de stad op een unieke manier, en krijgt
een kijkje in hoe ‘locals’ de taal in hun dagelijks leven gebruiken. De
activiteiten en excursies variëren afhankelijk van de tijd van het jaar.
VOORBEELDEN
• Bezoek aan voetbalstadion Camp Nou, Santiago Bernabeu
• Musea (Reína Sofía, Prado Museum, Dalí Museum in Figueras,
Thyssen Museum, …)
• Dag- en weekendexcursies
• Tapas en wijnproeverij
• Stadswandelingen

De toppen van de Andes, het Amazone
regenwoud, Patagonische gletsjers, Incaruïnes, koloniale steden: beleef ongelooflijke
avonturen in Latijns-Amerika. Bij Enforex
kun je deze unieke ervaring beleven
in 21 historische steden in 12 landen,
welke je ook kan combineren. Ervaar de
culturele verschillen tussen de landen, krijg
vertrouwen in jezelf terwijl je communiceert
met verschillende Spaanse accenten,
creëer blijvende herinneringen en maak
levenslange vriendschappen. Bij Enforex
helpen we je de reis te organiseren waar je
altijd al van gedroomd hebt.
Bereid je voor op het avontuur van je leven!

• Culturele activiteiten

ARGENTINIË
Buenos Aires

BOLIVIA
Sucre
Voorlopig nog gesloten

CHILI
Santiago de Chile

COLOMBIA
Cartagena de Indias

COSTA RICA
San José

CUBA

• Middagactiviteiten

Havana

• Sport

Voorlopig nog gesloten

Disclaimer COVID-19: Activiteiten worden
aangeboden binnen het geldende raamwerk
van lokale coronarestricties. Op sommige
bestemmingen zijn er mogelijk geen activiteiten
beschikbaar.

DOMINICAANSE
REPUBLIEK
Santo Domingo

ECUADOR
Quito
Voorlopig nog gesloten

GUATEMALA
Antigua

MEXICO
Playa del Carmen
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Bel of mail ons vandaag!
T. 010 226 09 58
enforexnl@enforex.com

www.enforex.com

PERU
Cusco

URUGUAY
Montevideo

Member door
of / accredited
by:
“Wij veranderen het leven van mensen
ze te verwijzen
naar de Spaanse cultuur.”

Bildungsurlaub

Spaans in de Spaanse wereld

11

Campussen in Spanje
Alicante | Barcelona | Cádiz | Granada | Madrid
Málaga | Marbella | Salamanca | Sevilla | Tenerife | Valencia

21

Spaans in Latijns-Amerika

Argentinië | Bolivia | Chili | Colombia | Costa Rica | Cuba
Dominicaanse Rep. | Ecuador | Guatemala | Mexico | Peru | Uruguay

8

Internationale Zomerkampen
Barcelona | Madrid | Málaga | Marbella
Salamanca | Valencia

Online Campus

1

Hoofdkantoor Spanje

Enforex Nederland

Gustavo Fernández Balbuena 11
28002 Madrid | Spanje
T. +34 91 594 37 76
info@enforex.com

www.enforex.com/spaans

T. 010 226 09 58
enforexnl@enforex.com

