Desde 1989

A ALMA DO ESPANHOL

APRENDA ESPANHOL
ESPANHA E AMÉRICA LATINA

PRESENCIAIS E ONLINE DURANTE O ANO TODO

O Principal Instituto Espanhol

Preços 2023

Espanha ou América Latina e Online
ENFOREX NO MUNDO

40

Campus em
destinos nativos

13

Países em 2
continentes

8

Acampamentos
de Verão

1

Campus
online

ESPANHA
ONLINE
24/7-365

Barcelona

Salamanca
Madrid

Valência
Alicante

Sevilha

Granada

Cádis
Tenerife

Málaga
Marbelha

AMÉRICA LATINA
APRENDA ESPANHOL
E COMBINE
México

40 CAMPUS TOP
NA ESPANHA E NA AMÉRICA LATINA
32 DESTINOS O ANO TODO
8 ACAMPAMENTOS DE VERÃO

Playa del Carmen

Guatemala
Antígua

Costa Rica

República dominicana
Santo Domingo

Colômbia
Cartagena das Índias

San José

Enforex te proporciona uma oportunidade única!
Nossas escolas estão localizadas nas maiores e
mais vivas cidades de fala nativa em espanhol
tanto na Espanha quanto na América Latina,
proporcionando que seus alunos vivam uma
autêntica experiência de imersão no idioma.
Combine mais de um destino em um mesmo
programa de imersão para aprender ainda mais,
explorando diferentes culturas, sotaques e
expressões garantindo uma vivência incrível com
esta experiência internacional.

Equador
Quito

Peru
Cusco

Chile
Santiago do Chile

Uruguai

Argentina

Montevidéu

Buenos Aires

Você pode pular de um destino para outro sem
perder as aulas e sem custo extra. Descubra
novos lugares combinando 32 destinos com o
mesmo método de ensino.

Entre em contato:
info@enforex.com

NOSSOS
VALORES
Liderança
Trabalho em equipe
Internacional
Inovação
Empatia
Paixão

Desde 1989

TOP 10 RAZÕES PARA
ESTUDAR ESPANHOL
COM A ENFOREX
1. PERSONALIZADO

6. COVID-19 ESCOLA SEGURA | 100% FLEXÍVEL

Nossos programas de intercâmbio são totalmente flexíveis e começam
toda segunda feira de cada semana. São programas personalizados de
acordo com as suas necessidades e interesses. Você poderá criar o seu
próprio curso escolhendo quando, onde e como estudar além de poder
combinar 32 destinos em 13 países diferentes. Combine seu programa
com nossas aulas online antes, durante ou depois de sua estadia na
Espanha ou América Latina conosco. Você também poderá personalizar
seu alojamento escolhendo entre cinco opções diferentes para que você
possa se sentir em casa.

2. ENFOCADO NOS ALUNOS
A escola oferece uma abordagem personalizada e centrada na
aprendizagem do estudante onde alunos e professores estão ativamente
envolvidos em um ambiente de aprendizagem. Nossos experientes e
motivados professores são treinados com diferentes metodologias de
ensino para responder às necessidades de aprendizagem de cada um dos
nossos alunos

3. PEQUENOS GRUPOS INTERATIVOS
Nossas salas de aula têm pequenos grupos com em média 4 alunos até
um máximo de 8 (máx. 12 durante a alta temporada) o que permite
maior participação e interação nas aulas e respeito às medidas de
distanciamento social. Nosso corpo docente é formado por profissionais
entusiastas com excelentes qualificações acadêmicas e experiência
comprovada. Seu sucesso linguístico é a motivação deles. Nossos
workshops culturais semanais têm até 12 alunos por turma.

4. DESTINOS TOP | 32+

Nossa garantia de flexibilidade de reserva oferece a tranquilidade de
que você precisa para viver a experiência Enforex! Todas as escolas
Enforex têm o certificado de escola segura COVID-19 de acordo
com os regulamentos mais recentes. Para lhe dar total tranquilidade
e facilitar as coisas, você tem ainda mais flexibilidade de reserva
sem penalidades. Nossas condições flexíveis de reserva oferecem
uma alternativa de reserva (continuar com as aulas online), adiar o
programa (nota de crédito) ou cancelar com reembolso total (com 2
semanas de antecedência).

7. ACREDITADO
Nossas escolas atendem aos mais altos padrões de excelência e
são, portanto, reconhecidas e credenciadas pelas mais respeitadas
organizações mundiais incluindo o Instituto Cervantes, que acredita
todas as nossas escolas Enforex na Espanha e na América Latina. Nós
também oferecemos créditos universitários oficiais para nossos cursos
Intensivos de espanhol em mais de 300 universidades.

8. UMA EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL
Estudar espanhol é muito mais do que estar em sala de aula; é uma
experiência de vida inesquecível. Explore um novo país, diferentes
culturas e costumes enquanto você se interage com as pessoas locais.
Passeie pelas ruas e mercados regionais, vivencie um ambiente
animado com bastante opções de atividades noturnas. Aumente sua
experiência ao combinar diferentes destinos sem faltar as aulas.

9. INTERNACIONAL | 80+

Nossas escolas estão localizadas nas melhores cidades falantes do
espanhol em todo o mundo, próximas aos bairros históricos e turísticos
com várias opções de atividades. Escolha entre 13 países e 32 cidades
diferentes. Todas as nossas escolas estão localizadas no coração de cada
cidade e se orgulham de oferecer para os alunos modernas instalações,
espaços sociais e uma equipe acolhedora.

5. AULAS ONLINE | VIVA O ESPANHOL 24/7-365
Escolha um de nossos programas especializados de imersão online em
espanhol, feitos sob medida. Combine seu programa com nossas aulas
online antes, durante ou depois de sua estadia na Espanha ou América
Latina. Com nossos programas de aprendizado 24/7 -365 dias, você pode
iniciar seu curso de espanhol online qualquer segunda-feira da semana
em pequenos grupos ou sessões particulares, sem classes pré-gravadas.
Todas as aulas são ministradas ao vivo em tempo real por meio do
Microsoft Teams e outras ferramentas de e-learning multimídia. Conectese com nossos professores das escolas da Espanha e da América Latina,
que o guiarão em tempo real para garantir o sucesso de seu aprendizado.

Durante a sua estadia conosco, você compartilhará a sua viagem em um
novo idioma, suas aventuras e experiências com outros alunos de mais
de 80 nacionalidades diferentes juntos e fará amizades que durarão
por toda a vida.

10. SERVIÇO COMPLETO | 24H
Sabemos que estudar no exterior é uma aventura e que as memórias
criadas por essas experiências são inesquecíveis. Portanto, oferecemos
uma ampla variedade de diversão e atividades culturais e excursões
em todas as nossas escolas. Nossa equipe está sempre disponível para
organizar o seu alojamento, receber você no aeroporto e ajudar com os
detalhes da sua viagem.

“Inspiramos nossos alunos a alcançar os seus sonhos
através da educação e experiências únicas.”

Nossos cursos começam todas as segundas-feiras e são oferecidos em pequenos grupos de 4 a máximo 8 alunos (máx. 12 durante a
alta temporada e em workshops de conversação e cultura em espanhol), com nossa metodologia de aprendizagem personalizada e
motivacional. Todos os níveis (desde A1-Iniciante a C2-Proficiente). Cada aula dura 55 minutos. Idade mínima: 14.

APRENDER ESPANHOL NA ESPANHA

€ 35

Cursos intensivos de espanhol

Taxa de inscrição

INTENSIVO 20

PREPARAÇÃO PARA O DELE

20 AULAS EM GRUPO POR SEMANA

20 OU 30 AULAS POR SEMANA

Este curso foi criado para estudantes que querem começar a se comunicar
o mais rápido possível e estão ansiosos para experimentar a cultura do seu
destino escolhido em primeira mão. Você vai sair se sentindo mais confiante,
com melhores habilidades gerais de comunicação, fluência em espanhol e
independência completa. Este programa está disponível para níveis de iniciante
completo (A1) até proficiência (C2).

Certifique seu nível de proficiência em espanhol. Matricule-se no nosso curso
de preparação DELE Intensivo 20 com 20 aulas DELE em grupo por semana e
garanta o seu sucesso. Os cursos são oferecidos duas ou quatro semanas antes
da data dos exames oficiais* (embora você possa começar o curso em qualquer
segunda-feira do ano. Consulte-nos sobre disponibilidade!). Ou fazer o curso
DELE 30 com 10 aulas particulares DELE ao seu Programa Intensivo 20 e
disponível qualquer segunda-feira.

ALICANTE | BARCELONA | CÁDIS | GRANADA | MADRID
MÁLAGA | MARBELHA | SALAMANCA | SEVILHA | TENERIFE | VALÊNCIA
DURAÇÃO DO CURSO

PREÇO POR SEMANA

CURSOS DE LONGA DURAÇÃO

1-4 semanas

€ 219

12 semanas

€ 2.388

DURAÇÃO DO CURSO

+5 semanas

€ 209

16 semanas

€ 3.184

1 semana

DELE 20

DELE 30

-

€ 650

€ 560

€ 1.300

+12 semanas

€ 199

24 semanas

€ 4.776

2 semanas

+32 semanas

€ 179

32 semanas

€ 5.728

3 semanas

-

€ 1.950

4 semanas

€ 1.120

€ 2.600

*Acesse o site para obter dados oficiais de exames DELE:
www.enforex.com/espanhol/curso-dele-20.html
Também disponível preparação para o CCSE ou SIELE.
Por favor contate-nos em info@enforex.com para obter informações detalhadas.

INTENSIVO 25
20 AULAS EM GRUPO POR SEMANA +
5 WORKSHOPS DE CULTURA ESPANHOLA E CONVERSAÇÃO
Este curso é perfeito para estudantes que procuram sólidos e rápidos
progressos em espanhol. Você será capaz de combinar 20 aulas interativas de
espanhol por semana com 5 aulas extras de cultura espanhola e conversação.
Você se beneficiará com um atendimento personalizado e centrado no aluno,
onde professores e alunos estão ativamente envolvidos na experiência de
aprendizagem. Este programa está disponível para níveis desde iniciante
completo (A1) até proficiência (C2).
ALICANTE | BARCELONA | CÁDIS | GRANADA | MADRID
MÁLAGA | MARBELHA | SALAMANCA | SEVILHA | TENERIFE | VALÊNCIA
DURAÇÃO DO CURSO

Atualizado em 27/12/2022

ALICANTE | BARCELONA | GRANADA | MADRID
MÁLAGA | MARBELHA | SALAMANCA | SEVILHA | TENERIFE | VALÊNCIA

PREÇO POR SEMANA

CURSOS DE LONGA DURAÇÃO

PROGRAMAS INDIVIDUAIS
5, 10 OU 20 AULAS INDIVIDUAIS POR SEMANA
As aulas particulares são personalizadas para atender as suas necessidades
acadêmicas com menos horas de aula. São uma ótima forma de melhorar
áreas específicas do seu espanhol, como fonética, compreensão de leitura e
vocabulário. Você pode começar qualquer dia da semana.
ALICANTE | BARCELONA | GRANADA | MADRID
MÁLAGA | MARBELHA | SALAMANCA | SEVILHA | TENERIFE | VALÊNCIA

1-4 semanas

€ 225

12 semanas

€ 2.748

AULAS POR SEMANA

+5 semanas

€ 215

16 semanas

€ 3.664

1 aula

€ 44

€ 30

+12 semanas

€ 205

24 semanas

€ 5.496

5 aulas

€ 210

€ 140

+32 semanas

€ 195

32 semanas

€ 6.688

10 aulas

€ 390

€ 260

20 aulas

€ 700

€ 480

€ 35

€ 24

Outros programas disponíveis: Intensivo 10, Super Intensivo 30, Espanhol
para Negócios, curso para professores de espanhol, “Gap Year” Ano sabático,
Programa Família, Espanhol para +50, Preparação para o Exame Universitário na
Espanha, Programa de Estágio, Viagens em Grupo...

Conheça nossos mais de 20 cursos disponíveis em:
www.enforex.com/espanhol

+ aula extra (+20)

PARTICULAR 1-1

SEMI-PARTICULAR 2-3

Semi-particular: Todos os estudantes devem ter o mesmo nível de espanhol, fazer
as aulas juntos e chegar juntos. Preços por pessoa.
Aulas particulares especializadas: 15% de taxa adicional para aulas de
espanhol específicas (exemplo: Espanhol Médico, Espanhol Jurídico, etc.).

Viva uma experiência inesquecível nos nossos
acampamentos de verão internacionais e Programa Júnior!
www.enforex.com/espanhol/acampamentos

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Estude em um grupo da sua mesma idade

CAMPAMENTOS DE VERÃO INTERNACIONAIS

PROGRAMA JÚNIOR

BARCELONA | MADRID | MÁLAGA | MARBELHA | SALAMANCA | VALÊNCIA
JUNHO, JULHO E AGOSTO | TUDO INCLUÍDO | 5 A 18 ANOS
AULAS DE ESPANHOL MISTURADO COM 60% DE ALUNOS ESPANHÓIS
AULAS DE INGLÊS COM 80% DE PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS INTERNACIONAIS

BARCELONA | GRANADA | MADRID | MÁLAGA | SALAMANCA
JANEIRO, JULHO E AGOSTO | TUDO INCLUÍDO | 14 A 18 ANOS
AULAS DE ESPANHOL COM 100% DE PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS
INTERNACIONAIS

Nossos acampamentos de Verão Internacionais criam um ambiente de apoio, e
ambiente diversificado onde os alunos abrem suas mentes e mergulham em uma
nova cultura e linguagem representando mais de 80 nacionalidades.
Nossa inovadora e comprovada metodologia de ensino baseada em cooperação
e a aprendizagem baseada em projetos proporciona uma forma divertida,
interativa e eficaz maneira de aprender espanhol ou inglês. Esportes, oficinas,
atividades e excursões estão incluídas na experiência do acampamento.

Especialmente projetado para adolescentes que querem combinar a
aprendizagem de um segundo idioma descobrindo uma nova cultura.
Nosso Programa Júnior traz jovens de 14 a 18 anos do mundo todo. É tudo
incluído (curso + alojamento + refeições), com supervisão durante as aulas e
atividades culturais. Os estudantes podem ficar com famílias anfitriãs em uma
homestay ou em nossas residências com um quarto duplo ou triplo e pensão
completa. Os alunos são supervisionados na escola, alojamento e atividades.

DATAS

DATAS

Sessão de
1 semana

25 de junho - 1 de julho

Sessão de
2 semanas

2 - 15 de julho

MÁLAGA

30 de julho - 12 de agosto

BARCELONA | MÁLAGA
MARBELHA ELVIRIA | VALÊNCIA

13 - 26 de agosto

BARCELONA
MARBELHA ELVIRIA | VALÊNCIA

Nível: Todos os níveis. Tamanho do grupo: Máximo 15 alunos.
Tudo incluído: 20 aulas por semana, cada aula dura 45 minutos, acomodação,
material de estudo, pensão completa, atividades, oficinas, excursões, seguro de saúde,
esportes, 24 horas de supervisão.

ACAMPAMENTO RESIDENCIAL NOTURNO OU CASA DE FAMÍLIA
MARBELHA ELVIRIA | MARBELHA LAS CHAPAS
SALAMANCA | VALÊNCIA
1 semana

€ 995

2 semanas

€ 1.850

4 semanas

€ 3.495

BARCELONA | GRANADA
MADRID | MÁLAGA

2 - 15 de julho

BARCELONA | MADRID | MARBELHA
MÁLAGA | SALAMANCA | VALÊNCIA

16 - 29 de julho

16 - 29 de julho

BARCELONA | GRANADA | MADRID
MÁLAGA | SALAMANCA | VALÊNCIA

30 de julho - 12 de agosto
Nível: Todos os níveis. Tamanho do grupo: Mínimo 3, máximo 15 alunos.
Tudo incluído: 20 aulas por semana, cada aula dura 55 minutos, alojamento em
residência estudantil ou casa de família, pensão completa, livro, 3 atividades da tarde
por semana, 1 excursão de fim de semana (o dia todo) a cada 2 semanas estudadas.

ACOMODAÇÃO EM RESIDENCIA OU CASA DE FAMÍLIA
GRANADA | SALAMANCA | VALÊNCIA
2 semanas

€ 1.795

4 semanas

€ 3.590

Semana adicional

€ 1.095

10 aulas de espanhol adicional por semana (máx. 3 alunos)

€ 390

BARCELONA | MADRID | MÁLAGA

semana adicional

€ 995

2 semanas

€ 1.995

10 aulas de espanhol adicional por semana (máx. 3 alunos)

€ 390

4 semanas

€ 3.990

Semana adicional

€ 1.195

BARCELONA BEACH | BARCELONA CENTRO
MADRID | MÁLAGA | MARBELHA CENTRO

Atualizado em 27/12/2022

Sessão de 8 - 21 de janeiro
2 semanas

1 semana

€ 1.195

2 semanas

€ 2.055

4 semanas

€ 3.955

semana adicional

€ 1.195

10 aulas de espanhol adicional por semana (máx. 3 alunos)

€ 390

Acampamento em casa de família está disponível para maiores de 14 anos em Barcelona centro,
Madrid, Marbelha Centro, Salamanca e Valência. Por favor contate-nos em info@enforex.com
para obter informações detalhadas sobre semanas extras, esportes, acampamentos específicos,
traslado e outros serviços ou taxas.

10 aulas de espanhol adicional por semana (máx. 3 alunos)

€ 390

Entre em contato conosco e vamos planejar
juntos esta grande experiência de vida!

info@enforex.com
Observação: Todos os preços mencionados neste folheto não incluem taxa de inscrição única de
€ 35. Os materiais didáticos (€ 40/nível) não estão incluído para cursos na Espanha.
Veja nossos Termos e Condições em: www.enforex.com/espanhol/payment.html

Wi-Fi
e acesso à Internet

Entre 10-25 minutos
da escola

100% satisfação
Garantido

Kit de
Dietas especiais Roupa de cama e
boas-vindas
disponíveis
toalhas incluídas

RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES
Acomodação

CASA DE FAMÍLIA

RESIDÊNCIA ESTUDANTIL

APARTAMENTO COMPARTILHADO

A melhor maneira de experimentar o máximo de um
intercâmbio é a oportunidade de conviver com uma
família local, onde você terá contato direto com a cultura,
fará amizades que durarão uma vida inteira, conhecerá
e participará dos costumes locais e aprenderá muitas
expressões coloquiais com facilidade através da recepção
amigável de anfitriões especialmente escolhidos por
nossa equipe. As famílias da Enforex estão localizadas
nos melhores bairros residenciais da cidade, próximas
as instalações da nossa escola e com fácil acesso ao
transporte público para que você possa se locomover
facilmente enquanto explora seu novo destino!

Viver em uma residência estudantil é a oportunidade
ideal de combinar conforto com a oportunidade de fazer
amigos do mundo todo enquanto pratica o seu espanhol.
Seja para ter um espaço tranquilo para estudar, seja
para fazer amigos de todas as partes do mundo que se
converterão em companhias para explorar a cidade, seja
para ter a comodidade de estar o mais perto possível
das nossas escolas ou para viver sem se preocupar
com suas refeições, estas são apenas de algumas das
muitas vantagens de se hospedar em nossas residências
estudantis. Neste modelo, você poderá optar por
um quarto duplo ou individual, além de poder incluir
banheiro de uso privativo e incluir a quantidade de
refeições que preferir durante seu dia!

Experimente viver como um local, garantindo a
independência de se hospedar em um dos nossos
apartamentos compartilhados exclusivamente com
outros estudantes das nossas escolas. Neles você terá
acesso à toda rede de transportes públicos locais, já que
todos eles estão localizados em zonas centrais da cidade,
próximo de todos os serviços como mercados e lojas que
apoiam o dia a dia de um morador local. Escolha entre um
quarto individual, duplo ou triplo e tenha liberdade para
preparar suas próximas refeições enquanto faz novos
amigos nas áreas comuns de convivência do seu novo lar!

GRANADA | SALAMANCA

GRANADA | SALAMANCA

POR SEMANA

ALICANTE | CÁDIS | GRANADA | MARBELHA
SALAMANCA | SEVILHA | VALÊNCIA POR SEMANA

quarto duplo, meia pensão

€ 215

quarto duplo, café da manhã

€ 225

quarto duplo

€ 149

quarto duplo, pensão completa

€ 235

quarto duplo, meia pensão

€ 260

quarto individual

€ 249

quarto individual, meia pensão

€ 245

quarto duplo, pensão completa

€ 310

Suplemento alta temporada

quarto individual, pensão completa

€ 275

quarto individual, café da manhã

€ 280

quarto individual, meia pensão

€ 315

Alicante
Cádis

quarto individual, pensão completa

€ 360

ALICANTE | CÁDIS
MARBELHA | SEVILHA | VALÊNCIA

POR SEMANA

SEVILHA | VALÊNCIA

POR SEMANA

quarto duplo, meia pensão

€ 255

quarto duplo, pensão completa

€ 275

quarto individual, meia pensão

€ 290

quarto duplo, pensão completa

€ 360

quarto individual, pensão completa

€ 315

quarto individual, café da manhã

€ 375

quarto individual, meia pensão

€ 405

quarto individual, pensão completa

€ 455

BARCELONA | MADRID
MÁLAGA | TENERIFE

POR SEMANA

quarto duplo, meia pensão

€ 285

quarto duplo, pensão completa

€ 325

quarto individual, meia pensão
quarto individual, pensão completa

Atualizado em 27/12/2022

POR SEMANA

€ 325
€ 355

quarto duplo, café da manhã
quarto duplo, meia pensão

BARCELONA | MADRID | MÁLAGA

€ 275
€ 315

POR SEMANA

18/06-26/08
Marbelha
05/02-04/03 & 26/06-10/09 Sevilha
Valência

BARCELONA | MADRID
MÁLAGA | TENERIFE

€ 50
18/06-26/08
26/03-06/05
05/03-25/03

POR SEMANA

quarto duplo

€ 189

quarto individual

€ 289

Suplemento alta temporada
Tenerife

€ 50

05/02-05/03 & 18/06-26/08

DESCONTO DE LONGA ESTADIA | POR MÊS
Os estudantes que fazem um curso mais alojamento
com duração de mínimo 6 meses podem solicitar
um desconto especial nos nossos apartamentos
compartilhados.

quarto duplo, café da manhã

€ 295

ALICANTE | GRANADA MARBELHA
SALAMANCA | SEVILHA | VALÊNCIA

quarto duplo, meia pensão

€ 335

quarto duplo

€ 490

quarto duplo, pensão completa

€ 380

quarto individual

€ 685

quarto individual, café da manhã

€ 385

quarto individual, meia pensão

€ 425

quarto individual, pensão completa

€ 470

OUTRAS TAXAS em casa de família, residência estudantil e apartamento compartilhado
Dia extra (quarto duplo ou individual): € 40/dia (casa de família); € 50/dia (apartamento compartilhado); € 60/dia (residencia)
Dietas especiais (ex.: intolerância à lactose, vegano, sem glúten, etc.): € 20/semana
Banheiro privado (quarto duplo ou individual, incluído em Granada, (compartilhado com outro aluno): € 55/semana
Suplemento ar condicionado (em residência estudantil mediante solicitação e sujeito a disponibilidade): € 50/semana
Observação: Nos quartos duplos você vai dividir o quarto com outro estudante (2 camas de solteiro). Um quarto duplo para uso individual está
disponível mediante solicitação por um custo adicional de 35% sobre o preço do quarto individual. Quartos duplos em Cádis somente estão
disponíveis para dois alunos que estiverem viajando juntos. Todos os preços por pessoa.

POR MÊS

BARCELONA | MADRID | MÁLAGA | TENERIFE
quarto duplo

€ 569

quarto individual

€ 799

Não inclui: gás, eletricidade, custos de água e calor: € 100 por
mês. Para banheiro privativo e taxas de suplementos de alta
temporada, consulte os preços mencionados acima. Total de
meses na mesma cidade. O pagamento total deve ser concluído
no momento da reserva. Em caso de cancelamento, se qualquer
reembolso ou crédito for aplicável, as taxas de administração
serão calculadas com base nos preços regulares por semana
mencionados acima.

Com nossos cursos online você aprenderá e melhorará seu espanhol independentemente
do seu nível atual. Na Enforex, oferecemos diversos tipos cursos de curso de espanhol
online, feitos sob medida para as necessidades específicas de cada aluno.

APRENDA ESPANHOL ONLINE
Enforex oferece cursos de espanhol online para maiores de 13 anos

BENEFÍCIOS DAS AULAS DE ESPANHOL ONLINE ENFOREX
1. AULAS AO VIVO

5. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO ACREDITADO

As aulas são ao vivo com professores Enforex, o que as tornam
100% interativas e garantem um alto nível de participação dos
alunos. Os professores ensinam e respondem em tempo real.
Durante as aulas, você interagirá tanto com seu professor
quanto com alunos de todo o mundo.

2. COMODIDADE E ADAPTABILIDADE
Acompanhe as suas aulas de espanhol online do conforto da
sua casa, a qualquer hora e qualquer lugar! Sem despesas
de viagem ou acomodação. Aprenda espanhol online antes,
durante ou depois da sua estadia na Espanha ou América
Latina com a principal escola de Língua Espanhola.

3. PROFESSORES ALTAMENTE QUALIFICADOS
Aprenda espanhol online e conheça diferentes culturas com
os mesmos professores nativos qualificados da nossas escolas
na Espanha e na América Latina. Todos os nossos professores
têm 6 a 20 anos de experiência ensinando espanhol.

Após completar o programa, você receberá um certificado
credenciado pelo Instituto Cervantes que confirma seu
nível de espanhol recém-adquirido. É a prova do sucesso
no aprendizado do espanhol que mostra que você possui os
conhecimentos linguísticos que as empresas e universidades
procuram.

6. 24/7-365 PROGRAMAS DE ESPANHOL ONLINE
Não importam quais sejam as suas necessidades, a Enforex
tem um programa online para você. Escolha o curso certo para
você com nossos programas de espanhol online: Programas
Online de Imersão em Espanhol (Meio período 3 e Intensivo 20),
Programas Online Personalizados (aulas particulares e semi
particulares) e Programas Online Especializados (Preparação
para o exame DELE). Com nossos programas flexíveis de
aprendizado online 24/7-365 dias, você pode começar um curso
em qualquer segunda-feira do ano em pequenos grupos ou em
sessões particulares.

4. MAIS DE 34 ANOS DE EXPERIÊNCIA
Fundada em 1989, a Enforex é a escola de espanhol
mais prestigiada do seu segmento com todos programas
endossados p
 elo Instituto Cervantes. Nossa abordagem
educativa é feita de forma personalizada onde sempre
colocamos o foco no processo individualizado, para que
alunos e professores permaneçam ativamente envolvidos no
ambiente de aprendizagem.
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METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM ONLINE
As aulas de espanhol online são caracterizadas por sua abordagem
comunicativa. Isso significa que nossos professores desenvolvem
atividades e exercícios sempre orientados para a ação, incentivando
assim a participação dos alunos. As aulas da Enforex são dinâmicas
e integram todas as habilidades do idioma: compreensão escrita,
compreensão de leitura, expressão escrita e expressão oral. Ao ingressar
em qualquer um dos nossos cursos de espanhol online, você estará
praticando com situações reais e aprendendo um espanhol útil para a
vida cotidiana.

www.enforex.com/aulas-espanhol-online

Começa todas as segundas-feiras da semana todo o ano (espanhol intensivo e aulas individuais), pequenos grupos interativos de 4-10 alunos, todos
os níveis A1-C2, , cada sessão dura 45 minutos, teste de nível e certificado de conclusão online, idade mínima: 13+ (16+ para os cursos DELE).

CURSOS DE ESPANHOL ONLINE

€ 35
Matrícula e material de estudos digital,
para todos os programas online

Em qualquer lugar do mundo!

INTENSIVO 20 ONLINE

MEIO PERÍODO 3 ONLINE

20 aulas em grupo de espanhol por semana

3 aulas em grupo de espanhol por semana

O programa mais eficaz
Se velocidade e eficácia são sua prioridade na escolha de um curso de idioma,
nosso Intensivo 20 online está esperando por você. Com este programa online
você vai melhorar seu nível de espanhol, aumentar sua fluência e desenvolver
suas habilidades de comunicação de forma ágil e com ótimos resultados.

A melhor opção para combinar estudo e trabalho
Este programa online é a opção mais cômoda e simples se seus estudos ou o
trabalho não te deixam muito tempo livre. Nele, com 3 aulas semanais de uma
hora e meia você melhorará seu espanhol passo a passo quase sem interferir na
sua rotina diária.

Aulas

4 sessões por dia

Aulas

2 sessões por dia

Dias de aula

de segunda a sexta

Dias de aula

na segunda e quarta

Cronograma horário 9h - 13h o 16h - 20h CET Madrid, Europa UTC+1;
e fuso horário
9h - 13h EST Cancún, América do Norte UTC-5

Cronograma horário 19h30 - 21h
e fuso horário
CET Madrid, Europa UTC+1

Duração do curso

1 semana ou mais

Duração do curso

2 semanas mínimo

Datas de início

Todas segundas-feiras do ano

Datas de início

3 de abril e 2 de outubro

DURAÇÃO

PREÇO POR SEMANA

PREÇO POR SEMANA

€ 199

2-7 semanas

€ 69

+5 semanas

€ 189

8-11 semanas

€ 65

+12 semanas

€ 179

+12 semanas

€ 59

AULAS INDIVIDUAIS ONLINE

PREPARAÇÃO PARA O DELE ONLINE

1, 5, 10 ou 20 aulas individuais por semana

20 aulas de DELE em grupo por semana

A escolha inteligente: crie seu próprio programa
Se você prefere ter uma atenção personalizada em suas aulas de espanhol, nossas
aulas particulares online são feitas sob medida para você. Este curso é a opção
mais indicada para quem quer progredir no seu nível de espanhol, em um ritmo
individual e com um professor exclusivo para você.

Certifique seu nível de espanhol de casa
Prepare seu exame DELE oficial online ao vivo com nosso curso
intensivo de 20 aulas por semana e passe no teste DELE com
muita confiança e uma nota melhor.

Aulas

1-4 sessões por dia

Aulas

4 sessões por dia

Dias de aula

de segunda a sexta

Dias de aula

de segunda a sexta

Cronograma horário As aulas são totalmente personalizadas, para que você possa ter aulas
no horário que desejar (durante nosso horário de funcionamento, 9h
e fuso horário
- 13h ou 16h - 20h CET Madrid, Europa UTC+1; 9h - 13h EST Cancún,
América do Norte UTC-5), converse com o professor designado para
especificar um horário).

Duração do curso

Flexível

Datas de início

Todas segundas-feiras do ano durante todo el año

SESSÕES POR SEMANA
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DURAÇÃO

1-4 semanas

Duração do curso

4 semanas mínimo

Datas de início

3 de abril e 2 de outubro

DURAÇÃO

AULAS PARTICULARES AULAS SEMI-PARTICULARES
1-1
2 -3

1 sessão

€ 44

€ 30

5 sessões

€ 210

€ 140

10 sessões

€ 390

€ 260

20 sessões

€ 700

€ 480

€ 35

€ 24

Sessão adicional (+20)

Cronograma horário 9h - 13h o 16h - 20h CET Madrid, Europa UTC+1;
e fuso horário
9h - 13h EST Cancún, América do Norte UTC-5

4 semanas
+ semana adicional

Preço
€ 1.120
€ 280

Taxas inscrição e do exame não estão incluídas.
Acesse o site para obter dados oficiais de exames DELE:
www.enforex.com/espanhol/curso-dele-20.html
Você pode fazer o exame em seu próprio país. As datas dos exames são iguais em todo o
mundo, mas as taxas dos exames variam de acordo com o país. Por favor, consulte o site do
Instituto Cervantes do seu país.

*Aulas semi particulares: Com um professor dedicado a 2 ou 3 alunos por grupo, você verá como seu espanhol se desenvolve em menos tempo. Todos os alunos devem estar no mesmo nível e fazer a aula juntos.
*Aulas particulares especializadas: 15% de taxa adicional para aulas de espanhol específicas (exemplo: Espanhol Médico, Espanhol Jurídico, etc.)

Junte-se a uma comunidade de alunos vibrante e diversa que vive ao máximo sua experiência de aprendizado de
espanhol. Na Enforex organizamos ótimas atividades extracurriculares todas as semanas que são oferecidas a todos
os nossos alunos. Além dos seus eventos programados, você pode agendar outras experiências incríveis conosco.

VIVA, APRENDA E EXPLORE
Atividades e Excursões

GOLF | TENIS
MARBELHA
DETALHES DO PROGRAMA

Datas de início: Todas segundas-feiras do ano.
Níveis: Todos os níveis.
Aulas por semana: 10 (5 aulas de golf ou tênis +
5 aulas práticas).
Clubes, raquetes e bolas incluídos.
PREÇO

1 semana

IMERSÃO CULTURAL
Obtenha uma verdadeira experiência
de imersão cultural ao ingressar nas
atividades e excursões da escola Enforex.
Aprender uma nova língua é também
descobrir a cultura que o rodeia. É por
isso que a Enforex organiza muitas
atividades culturais e excursões semanais
à tarde e nos fins de semana em todos os
nossos destinos. Você vai viver a cidade
de forma única com uma visão autêntica
e presenciar como os moradores se
expressam no dia a dia.

MERGULHO

FLAMENCO | DANÇAS LATINAS

TENERIFE

EM QUALQUER ESCOLA NOSSA

DETALHES DO PROGRAMA

DETALHES DO PROGRAMA

Datas de início: Todas segundas-feiras do ano.
Níveis: Todos os níveis.
Aulas por semana: 1, 3 ou 8.
Necessário ter um mínimo de três alunos para
o curso em grupo. Os alunos podem precisar
comprar sapatos de flamenco.
PREÇO

1 aula particular

€ 60

Datas de início: Todas segundas-feiras do ano.
Níveis: Todos os níveis.
Os alunos são obrigados a fornecer um documento
médico (emitido em seu país de origem) atestando
que estão aptos para realizar a atividade. PADI Dive
Master: Não disponível para alunos menores de
18 anos. Qualificação Padi requerida. Número de
aulas semanais pode variar em cada curso. Entre em
contato conosco para mais informações.
PREÇO

3 aulas em grupo por semana

€ 125

2 semanas

8 aulas em grupo por semana

€ 300

PADI Open Water
Iniciante completo ou avançado

€ 620
€ 850

ALGUNS EXEMPLOS
• Museus (Reina Sofia, Prado, Dalí,
Thyssen...)

COZINHA MEDITERRÂNEA E
ESPANHOLA

PADI Rescue Dive

• Visitas a estádios de futebol Camp
Nou ou Santiago Bernabeu

BARCELONA | GRANADA

3 semanas

• Excursões de fim de semana

MÁLAGA | SALAMANCA

PADI Dive Master

• Atividades culturais da tarde
• Esportes

€ 1.100

DETALHES DO PROGRAMA

• Degustações de petiscos típicos
• Passeios turísticos na cidade

€ 470

FÉRIAS DE INVERNO NA ESPANHA
Datas de início: Todas segundas-feiras do ano.
Níveis: A2 - C2.
Aulas por semana: 10.
PREÇO

2 semanas

BARCELONA | GRANADA | MADRID | MÁLAGA
SALAMANCA | TENERIFE | VALÊNCIA
Ilumine suas férias de inverno com o sol do
Mediterrâneo enquanto aprende espanhol em um
novo país e descobre uma cultura diferente.

€ 430
DETALHES DO PROGRAMA

Datas de início 2023

IOGA

Curso de 1 semana: 18 e 25* de dezembro.

MADRID | MARBELHA

Curso de 2 semanas: 18 de dezembro.

Pratique Ioga enquanto aprende espanhol conosco.
Este programa é oferecido a todos os níveis ioga.

Níveis: Todos os níveis.
Tamanho do grupo: Mínimo 3 alunos.

DETALHES DO PROGRAMA

Incluído 20 aulas de espanhol em grupo por
semana mais 3 atividades culturais.

Datas de início: Todas segundas-feiras do ano.
Aulas por semana: 4.
PREÇO
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1 semana

€ 220

*As aulas terão início na terça-feira.
PREÇO

1 semana

€ 225

2 semanas

€ 450

ESQUI E SNOWBOARD
A consultar
GRANADA
Sierra Nevada | 27 de fevereiro a 3 de março

Observação:
Cada aula dura 45 minutos.

TRASLADOS E
OUTROS SERVIÇOS

OUTROS SERVIÇOS E TARIFAS

PREÇO

TAXA DE INSCRIÇÃO
(somente uma vez ao ano)

€ 35

LIVROS E MATERIAIS DE ESTUDO POR NÍVEL

€ 40

GARANTIA DE CANCELAMENTO
Antes da chegada e durante o programa
Permite que o aluno cancele o programa por qualquer motivo após a chegada (exames,
trabalho, doença, problemas de visto....). *Não se aplica a apartamentos particulares e
hotéis.

Feriados e outras taxas

Preço por semana

€ 75

Programas de Acampamento de Verão e Júnior (preço por semana).

€ 105

CORREIO EXPRESSO COURIER
Para os certificados originais ou cartas-convite para a:
Europa Ocidental, EUA e Canadá

do aeroporto, ônibus ou estação de trem
CHEGADA OU SAÍDA (SÓ IDA)
ALICANTE

BARCELONA

€ 150

Outros países

€ 185

DOCUMENTO / REGISTRO DE RESIDÊNCIA
Suporte administrativo e informação na escola

Grátis

Assistência pessoal incluindo, visita à prefeitura correspondente, banco, seguro de
saúde (alunos de longo prazo).

€ 200

Documentos necessários para inscrição no Cadastro de Censos Municipais /
“empadronamiento” (se necessário).

€ 350

FERIADOS E PAUSA NO CURSO
Uma semana de folga para cada 4 semanas de estudo. É necessário avisar com 1
semana de antecedência. Será cobrado dos alunos a sua estadia completa no nosso
alojamento, incluindo as folgas, a fim de manter a sua reserva.

SERVIÇO DE TRASLADO
1 PESSOA

+2 PESSOAS*

Alicante

€ 95

€ 60

Valência

€ 270

€ 165

€ 95

€ 60

Barcelona

€ 270

€ 165

CÁDIS

Gerona/ Reus/ Tarragona
Jerez

€ 95

€ 60

GRANADA

Granada

€ 95

€ 60

€ 100

MODIFICAÇÕES
Antes da chegada: alteração à sua reserva confirmada (datas de início, programa
ou serviços) pode ser feito até 2 semanas antes da sua chegada. Primeira mudança
gratuita. Após a primeira alteração, todos os outros serão cobrados.

€ 100

Após a chegada: alteração do destino, escola, programa ou alojamento (sujeito a
disponibilidade, qualquer diferença de preço será cobrado do aluno). Não se aplica
a acampamentos de verão. É necessário avisar com 2 semanas de antecedência.
TAXA DE ACOMODAÇÃO ADICIONAL
Quando fica em alojamento sem estar matriculado em um dos nossos programas e
divide um quarto duplo com um aluno matriculado.

€ 270

€ 165

Madrid

€ 95

€ 60

SEGURO SAÚDE DE VIAGEM PARA ESPANHA

MÁLAGA

Málaga

€ 95

€ 60

Granada

€ 270

€ 165

Inclui hospitalização e repatriação. Obrigatório para os Programas de Estágio e os
alunos menores de 18 anos.. Este é um serviço de terceiros. Todas as reclamações
e questões de cobertura serão tratadas diretamente entre o segurado e a
companhia de seguros (preço por semana).

€ 95

€ 60

€ 270

€ 165

€ 95

€ 60

€ 175

€ 130

Madrid (Transporte privado)

€ 270

€ 165

Valladolid

Gibraltar
SALAMANCA

Salamanca
Madrid-Salamanca**

€ 100

Grátis

Quando fica em alojamentos sem estar matriculado em um dos nossos
programas (preço por semana).

Málaga

Málaga

Grátis

Todos os outros casos, quando uma pausa é solicitada.

MADRID

MARBELHA

€ 95

Europa Oriental

€ 65

€ 50

(Transporte público e privado)

€ 270

€ 165

SEVILHA

Sevilha

€ 95

€ 60

TENERIFE

Tenerife Norte

€ 95

€ 60

€ 210

€ 140

Valência

€ 95

€ 60

Alicante

€ 270

€ 165

Tenerife Sur
VALÊNCIA

* * 2+ pessoas viajando juntas para o mesmo endereço.
** Ônibus Salamanca: Transfer do Aeroporto de Madrid em transporte privado para a
rodoviária, onibus público para Salamanca e transfer da rodoviária de Salamanca para o
alojamento em transporte privado.
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FERIADOS 2023 NA ESPANHA

nacionais e locais

ALICANTE

01/01, 06/01, 07/04, 10/04, 20/04, 01/05,
23/06, 24/06, 15/08, 09/10, 12/10, 01/11,
06/12, 08/12, 25/12

MADRID

01/01, 06/01, 20/03, 06/04, 07/04,
01/05, 02/05, 15/05, 15/08, 12/10,
01/11, 09/11, 06/12, 08/12, 25/12

SEVILHA

01/01, 02/01, 06/01, 28/2, 6/4, 07/04,
26/04, 01/05, 08/06, 15/08, 12/10,
01/11, 06/12, 08/12, 25/12

BARCELONA

01/01, 06/01, 07/04, 10/04, 01/05,
05/06, 24/06, 15/08, 11/09, 25/09,
12/10, 01/11, 06/12, 08/12, 25/12, 26/12

MÁLAGA

01/01, 02/01, 06/01, 28/02, 06/04,
07/04, 01/05, 15/08, 19/08*, 08/09*,
12/10, 01/11, 06/12, 08/12, 25/12

TENERIFE 01/01, 06/01, 02/02, 06/04, 07/04,
01/05, 03/05*, 30/05, 12/07*, 15/08,
12/10, 01/11, 06/12, 08/12, 25/12

CÁDIS

01/01, 02/01, 06/01, 20/02*, 28/02, 06/04,
07/04, 01/05, 15/08, 07/10*, 12/10, 01/11,
06/12, 08/12, 25/12

MARBELHA

01/01, 02/01, 06/01, 28/02, 06/04,
07/04, 01/05, 12/06*, 15/08, 12/10,
19/10*, 01/11, 06/12, 08/12, 25/12

VALÊNCIA 01/01, 06/01, 07/04, 10/04, 17/04*,
24/04*, 01/05, 24/06, 15/08, 09/10,
12/10, 01/11, 06/12, 08/12, 25/12

GRANADA

01/01, 02/01, 06/01, 28/02, 06/04, 07/04,
01/05, 03/05, 08/06, 15/08, 12/10, 01/11,
06/12, 08/12, 25/12

SALAMANCA

01/01, 02/01, 06/01, 06/04, 07/04,
01/05, 12/06*, 25/07, 15/08, 08/09*,
12/10, 01/11, 06/12, 08/12, 25/12

°° Estas datas são provisórias; não nos responsabilizamos por alterações feitas por autoridades centrais ou locais. Férias ainda não estão confirmadas; eles serão publicados em janeiro de 2023.
°° Por favor, note que quando um feriado cai em um domingo, pode ser comemorado em um dia de semana em algumas regiões.
°° Aulas perdidas devido a feriados nacionais ou locais não serão recuperadas ou reembolsadas. Quando mais de um feriado cair na mesma semana (segunda-feira a sexta-feira), uma das aulas perdidas
pode ser recuperada ou um desconto de 20% será aplicado ao preço da semana do curso correspondente para um programa de 1-2 semanas; se os alunos preferirem receber o desconto, devem
notificar-nos no momento da inscrição. As aulas individuais serão sempre recuperadas.
°° Por favor, consulte o nosso site www.enforex.com/espanhol/informacoes-gerais/faq/feriados para obter informações de feriados atualizados antes de planejar sua viagem.

A Enforex oferece a possibilidade de combinar os nossos destinos e
descobrir as diferentes culturas encontradas em cada um.
www.enforex.com/espanhol/america-latina.html

APRENDER ESPANHOL NA AMÉRICA LATINA
Embarque na aventura da sua vida

VIVA
UMA EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL
Argentina, Chile, Colômbia, República Dominicana, Equador, Guatemala, México, Peru, Uruguai

Nossa escola

MÉXICO
Playa del Carmen
Escolas parceiras

ARGENTINA
Buenos Aires

Picos andinos, floresta amazônica, geleiras da Patagônia,
ruínas incas, cidades coloniais: Viva incríveis aventuras na
América Latina. Na Enforex, você pode viver uma experiência
única escolhendo ou combinando 21 cidades históricas em 12
países. Aproveite a vasta diferença cultural de um país para
outro, ganhe confiança em si mesmo enquanto se comunica
com diferentes acentos espanhóis, crie memórias duradouras
enquanto faz amizades para toda a vida. Na Enforex nós o
ajudamos a organizar a viagem que você sempre sonhou.

PROGRAMAS DISPONÍVEIS

CHILE
Santiago do Chile

°°

Espanhol intensivo

°°

Aulas particulares

°°

Espanhol especializado

°°

Voluntariado

°°

Lazer

COLÔMBIA
Cartagena das Índias

COSTA RICA
San José

REPÚBLICA
DOMINICANA
Santo Domingo

Grupos reduzidos de 4-10 alunos
Cada aula dura 45-60 minutos

EQUADOR

Todos os níveis (A1 - C2)

Reabertura no verão de 2023

Cursos começa todas as segundas-feiras
Teste de nível escrito e oral
Certificado de conclusão
Idade mínima 16

Quito

GUATEMALA
Antígua

PERU
Cusco

(exceto Colômbia e Uruguai 18 anos;
Guatemala e México 17 anos)

URUGUAI
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Montevidéu

Entre em contato:
T. +34 915 94 37 76
info@enforex.com

Nossa escola

Escolas parceiras

PLAYA DEL CARMEN
México

+DESTINOS

Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica,
R. Dominicana, Guatemala, Peru, Uruguai

Certificado por

CURSOS DE ESPANHOL

CURSOS DE ESPANHOL

INTENSIVO 20
20 aulas de espanhol em grupo

POR SEMANA

PREPARAÇÃO PARA O EXAME DELE
20 aulas de DELE

INTENSIVO 20
20 aulas de espanhol em grupo

$ 289

4 semanas aulas em grupo

$ 1.265

Argentina

Buenos Aires

$ 215

5+ semanas

$ 269

4 semanas aulas particulares

$ 2.035

Chile

Santiago do Chile

$ 230

12+ semanas

$ 249

Os cursos DELE 20 são oferecidos quatro semanas antes das
datas oficiais dos exames. Os testes são feitos em papel em nossas
instalações. Consulte nosso site para as datas oficiais dos exames
DELE: www.enforex.com/espanhol/curso-dele-20.html

Colômbia

Cartagena das Índias

$ 240

Costa Rica

San José

$ 450

R. Dominicana

Sto. Domingo

$ 235

Guatemala

Antígua

$ 140

Peru

Cusco

$ 175

Montevidéu

$ 255

INTENSIVO 25
20 aulas de espanhol em grupo + 5 workshops de
cultura espanhola e conversação
POR SEMANA
1-4 semanas

$ 359

5+ semanas

$ 339

12+ semanas

$ 329

AULAS PARTICULARES
pacotes por semana

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
4 semanas Espanhol Intensivo 20
+ Voluntariado

$ 1.376

Uruguai

4 semanas Espanhol Intensivo 25
+ Voluntariado

$ 1.656

AULAS PARTICULARES
20 aulas particulares

Matricula voluntariado

$ 220

Matricula voluntariado sem curso
de espanhol

$ 715

1-1

2-3

1 aula

$ 30

$ 25

5 aulas

$ 145

$ 110

PROGRAMA DE LAZER
5 aulas em grupo

10 aulas

$ 280

$ 210

1 semana cultura, cozinha e salsa

20 aulas

$ 510

$ 385

1 semana mergulho

$ 25

$ 20

Aula adicional (20+)

$ 145
a consultar

Outros programas disponíveis: intensivo 15, super intensivo 30, espanhol combinado 20+10, formação de
professores de espanhol, “gap year” ano sabático, espanhol para +50, inverno no México, viagens em grupo...

ACOMODAÇÃO
CASA DE FAMÍLIA

OUTROS SERVIÇOS E TARIFAS
POR SEMANA

Quarto duplo, café da manhã

$ 290

Quarto duplo, meia pensão

$ 330

Quarto individual, café da manhã

$ 340

Quarto individual, meia pensão

$ 380

Dia extra

$ 50

APARTAMENTO COMPARTILHADO

POR SEMANA

Quarto duplo, sem refeições

$ 285

Quarto individual, sem refeições

$ 360

Dia extra

$ 70

RESIDÊNCIA ESTUDANTIL

Taxa de inscrição: $ 45 (somente uma vez ao ano)
Livros por nível: incluído (materiais de estudo serão
fornecidos)
Seguro saúde de viagem: $ 60/semana
Garantia de cancelamento: $ 90/semana (opcional)

$ 415

Quarto duplo, café da manhã

$ 450
$ 95

Quarto individual, sem refeições

$ 485

Quarto individual, café da manhã

$ 525

Dia extra, quarto individual

$ 105

POR SEMANA

Argentina

Buenos Aires

Chile

Santiago do Chile

$ 640

Colômbia

Cartagena das Índias

$ 440

Costa Rica

San José

$ 780

R. Dominicana

Sto. Domingo

$440

Guatemala

Antígua

$ 225

Peru

Cusco

$ 320

Uruguai

Montevidéu

$ 660

-

ACOMODAÇÃO
Café da manhã

Meia pensão

Buenos Aires

CASA DE FAMÍLIA

$ 320

$ 355

Santiago do Chile

$ 265

$ 330

Cartagena das Índias

$ 265

$ 310

-

$ 320

$ 370

$ 455

Antígua

-

$ 250

Cusco

-

$ 250

$ 320

$ 440

San José
Sto. Domingo

TRASLADO AEROPORTO

Montevidéu

De Cancún para Playa del Carmen: $ 100

Todos os preços dos cursos de espanhol são por semana para
estadias de 1 a 3 semanas. Pode haver preços com descontos
especiais para cursos de maior duração.

FESTIVOS 2023 MÉXICO
01/01, 06/02, 20/03, 07/04, 10/04, 01/05, 15/05,
15/09, 02/11, 20/11, 25/12.
Não nos responsabilizamos por alterações feitas por
autoridades centrais ou locais.

POR SEMANA

Quarto duplo, sem refeições
Dia extra, quarto duplo
Atualizado em 27/12/2022

POR SEMANA

1-4 semanas

Todos os preços por pessoa.
Dietas especiais (intolerância à lactose, vegano, sem
glúten, etc.), basta nos avisar com antecedência. Preço
por semana: $ 15/semana
Quartos duplos somente estão disponíveis para dois
alunos que estiverem viajando juntos.
Chegada/saída: de domingo a sábado

Outros programas disponíveis: espanhol combinado 20+10,
espanhol médico ou de negócios, espanhol + tango, voluntariado...
Todos os preços de acomodação são baseados em quarto
individual, por pessoa/semana. Quartos duplos disponíveis
somente no Chile, a consultar e para dois estudantes viajando
juntos. Quartos compartilhados (até 5 pessoas) disponíveis em San
José, Antígua e Cusco. Apartamento compartilhado disponível
em Buenos Aires, Santiago do Chile e Sto. Domingo. Residência
estudantil disponível em Antígua, Cartagena das Índias, San José
e Cusco.
Dias extras e traslado aeroporto disponível mediante solicitação.
Chegada e saída na acomodação: de domingo a sábado.
Estas são as escolas parceiras da Enforex. As condições gerais não
se aplicam.
Consulte as informações sobre feriados antes de planejar sua
viagem: www.enforex.com/espanhol/informacoes-gerais/faq/
feriados

T. +34 91 594 37 76 | info@enforex.com | www.enforex.com/espanhol/america-latina.html

CONDIÇÕES GERAIS
COVID-19 ESCOLA DE ESPANHOL SEGURA
Todas as escolas ENFOREX na Espanha são certificadas
como COVID-19 Safe School, aplicando todos os
requisitos e recomendações de acordo com os
regulamentos mais recentes.
100% DE GARANTIA DE CANCELAMENTO E
FLEXIBILIDADE DE RESERVAS
ºº O pagamento de 100% da fatura é obrigatório antes da
chegada do cliente.
ºº No entanto, no caso de uma pandemia ou covid-19
durante o curso, seremos flexíveis com todas as
reservas, alterações, extensões ou cancelamentos.
A qualquer momento, você receberá as seguintes 3
opções:
1. Transfira sua reserva para um curso online ao vivo
alternativo: Iremos ajustar sua reserva para aulas
online com um professor ao vivo, sem taxas de
administração ou penalidades.
2. Prolongue o seu programa e transfira a sua reserva
para uma data posterior: oferecendo-lhe uma nota
de crédito válida por um ano a partir da data do
cancelamento. Sujeito à disponibilidade, moveremos
sua reserva para uma data posterior, sem taxas de
administração ou penalidades.
3. Solicite um reembolso total: Reembolsaremos o valor
total pago pela reserva caso você queira cancelar. É
necessário aviso prévio de duas semanas.
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ºº ENFOREX garante que todas as descrições de
programas, alojamento e serviços complementares
nas datas / preços do catálogo são precisos (todas
e quaisquer disposições e / ou acordos especiais
devem ser definidos por escrito e assinados pela
ENFOREX). Encontre a versão mais atualizada online aqui: register.enforex.com/pt/download/prices
ºº O pessoal encarregado do traslado do aeroporto
e transporte para alojamento são assegurados,
completamente familiarizados com a área e sabem
exatamente onde os alunos devem ser deixados.
ºº A ENFOREX é membro, credenciado por ou
parte das seguintes organizações nacionais e
internacionais: eduSpain, NAFSA, Ideal Quality
Certificate, AATSP, ALTO, AMACFE, FEDELE,
AECAE, ACTFL e ELITE.
ºº A ENFOREX garante um máximo de 8 alunos por
sala de aula (12 em workshops, aulas culturais
e alta temporada). Máximo de 15 alunos em
acampamentos de verão e programas para jovens.
Máximo de 10 nos cursos online.
ºº As condições da ENFOREX não se aplicam a escolas
parceiras. Cada escola parceira tem as suas próprias
condições. Para mais informações, entre em contato
com o nosso escritório central.
ºº A ENFOREX reserva-se o direito de usar todas as
fotos e vídeos feitos durante a estadia do aluno. Os
alunos devem estar cientes de que podem aparecer
no material promocional do IEG ou de parceiros,
a menos que o aluno declare expressamente na
chegada ou durante a sessão de fotos na escola que
ele / ela não deseja aparecer.
ºº No caso de ofensa disciplinar grave ou mau
comportamento repetido, o aluno será expulso do
programa contratado pela ENFOREX sem direito
a reembolso.
ºº Ofertas publicadas ou descontos especiais não
podem ser combinados. Todas as ofertas estão
sujeitas à disponibilidade. Não haverá alterações
feitas para as reservas que foram recebidas antes
da promoção. Todas as ofertas e promoções serão
aplicadas no momento da inscrição. Descontos que
se tornaram disponíveis após a primeira matrícula
não são válidos.
ºº A taxa de inscrição é válida por um ano a partir da
primeira reserva feita para todas as escolas IEG na
Espanha e na América Latina. Em outras palavras,
todos os cursos reservados durante um período de
12 meses podem ser feitos usando a mesma taxa
de inscrição.
ºº No caso excepcional de apenas 2 alunos estarem
matriculados em um curso do mesmo nível, a escola
reserva-se o direito de converter o curso em um
programa semi-privado que resultará na redução
de 50% da carga horária e no caso excepcional de
apenas 1 aluno está matriculado em um curso, a
escola se reserva o direito de converter o curso
em um programa privado, o que resultará em uma
redução de 70% da carga horária.
ºº Se um aluno não puder comparecer a uma aula
particular, deverá informar a ENFOREX por escrito,
pelo menos 72 horas antes, se desejar compor a
aula.
ºº Em cidades onde os programas estão igualmente
disponíveis em outras escolas com a Ideal Education
Group (IEG), as aulas podem ser combinadas em
qualquer momento.
ºº Quaisquer reclamações devem ser apresentadas
por escrito e dentro das primeiras 24 horas a help@
enforex.com Isso garante que podemos cuidar da
questão o mais rapidamente possível e buscar uma
resolução rápida. Apenas as queixas feitas durante
a estadia do estudante têm o direito a qualquer
compensação possível, reembolso ou mudanças.
Quaisquer reclamações feitas após a partida só
serão aceitas como sugestões a fim de melhorar os
nossos serviços.
CERTIFICADO DO CURSO
ºº Um certificado de participação e conclusão será
emitido para os estudos em conformidade com as
diretrizes estabelecidas pelo instituto Cervantes e
da legislação em vigor que regula a educação não
credenciada.
ºº Este certificado deve conter o nome do aluno, nível
do curso tomado e número de horas completadas. O
nome da escola em que foi dada a aula (s), datas de
inscrição e nível alcançado também será incluído.
ºº O certificado de participação e conclusão do curso
só será emitido para os alunos que frequentam

Desde 1989

pelo menos 85% de suas aulas. Este certificado não
é válido como documento oficial de acordo com a
legislação que regula a educação não credenciada.
NOTAS DE CRÉDITO
ºº O crédito emitido é válido somente por 12 meses
a partir da data de emissão. Quando terminar o
período de 12 meses o aluno perde o direito ao
crédito ou reembolso.
ºº O crédito é válido apenas para a região geográfica
para a qual foi emitido (ou seja, crédito emitido para
a Espanha não é válido para os cursos na América
Latina) e não é transferível a outros estudantes.
ºº As notas de crédito não podem ser convertidas em
reembolso ou usadas para uma escola parceira.
ºº Os preços variam de ano para ano e serão
atualizados. Lembre-se de que isso aumentará ou
diminuirá o valor do crédito emitido ao usar sua
nota de crédito.
ACOMODAÇÃO
ºº Para inscrições recebidas semana ou menos antes
do início do curso, a ENFOREX não garante o tipo de
acomodação desejada e pedida pelo aluno; é dada
prioridade aos estudantes que se inscreverem com
maior antecedência.
ºº No caso em que um estudante não estiver satisfeito
com o alojamento atribuído por qualquer motivo
justificável, o aluno pode passar para outro
alojamento do mesmo tipo (até 3 alterações
permitidas). Os estudantes que desejem mudar
as condições de alojamento deverão notificar a
pessoa responsável durante a sua primeira semana
do programa.
ºº Todos os estudantes devem informar a ENFOREX
ou a família de acolhimento com antecedência (7
dias) sobre a sua hora aproximada de chegada.
No caso em que uma das partes mencionadas
anteriormente não é contatada, a ENFOREX não
será responsável pelo recebimento ou traslado do
estudante no momento da chegada.
ºº A ENFOREX não garante acomodação para
os membros da família ou amigos de alunos
matriculados, já que prioridade sobre alojamento
está disponível para os estudantes da ENFOREX.
ºº O estudante será cobrado por danos materiais
causados intencionalmente ou por negligência.
ºº Se houver danos e ninguém for diretamente
responsável, o custo dos reparos será dividido entre
todos os estudantes no apartamento ou residência.
ºº Na ENFOREX, o respeito pelos outros e pelas
regras é essencial para que os nossos programas
funcionem sem problemas. A falha dos estudantes
em seguir as regras estabelecidas serão motivos
para não devolver o seu depósito de garantia de
alojamento. Alguns exemplos de comportamentos
que merecem desistência do depósito alojamento
incluem: deixar os hóspedes permanecerem durante
a noite, fumar nos quartos, o consumo de álcool, o
consumo de qualquer substância entorpecente ou
prejudicial, qualquer outra conduta que a gestão
ENFOREX considere inapropriada.
ºº Não é permitido fazer barulho, festas ou música em
nossas acomodações em nenhum momento.
ºº Em caso de infração disciplinar grave, mau
comportamento reiterado ou não cumprimento
das regras estabelecidas, o aluno será expulso do
alojamento contratado com a ENFOREX sem direito
a um reembolso.
ºº Apartamentos e residências de estudantes podem
ser substituídos por outros tipos de alojamento, ao
mesmo preço, durante a alta temporada.
ºº Se você reservar um quarto duplo compartilhado
(compartilhado com outro estudante) e não houver
outro estudante com quem você possa compartilhar
o quarto, nós nos reservamos o direito de mudar o
seu quarto a qualquer momento.
ºº Se eventualmente um upgrade para um quarto
individual durante a sua estadia for feito e
precisarmos da acomodação após sua chegada,
nos reservamos o direito de reverter o seu quarto
a qualquer momento novamente para a opção de
acomodação original reservada e confirmada.
CANCELAMENTOS GERAIS DO CURSOS E
ALTERAÇÕES
ºº Todas as taxas dos programas devem ser pagas pelo
menos 4 semanas antes da chegada, de outra forma
a ENFOREX reserva-se o direito de cancelar a vaga
do aluno.
ºº O depósito de € 250 / $ 300 não será devolvido por
qualquer cancelamento feito. Para cancelamentos
feitos com menos de 4 semanas da data de início,
será cobrada a taxa de inscrição mais o custo de 2
semanas do programa (curso e / ou e acomodação).
ºº Os participantes que cancelem seu programa de
Espanhol + Estágio, Voluntariado ou qualquer
outro programa especial em escolas IEG ou
escolas parceiras na Espanha ou na México, até 4
semanas antes de ser programado para começar
será cobrado uma taxa de cancelamento € 500 / $
600. Se este programa for cancelado dentro de 4
semanas a contar da data de início do programa, o
preço total do programa será cobrado.
ºº Para cancelamentos feitos com menos de 2 semanas
ou ‘não comparecimento’ do aluno por qualquer
motivo, você será cobrado o custo de 4 semanas
para o programa (curso e / ou acomodação)
mais todos os extras reservados em sua reserva
confirmada, a menos que você tenha adquirido e
pago nossa garantia de cancelamento.
ºº Os cancelamentos feitos após o envio da cartaconvite para um pedido de visto de estudante
têm condições especiais (ver seção Vistos para a
Espanha).
ºº Para cancelamentos de um apartamento privado ou
reserva de hotel, nenhum reembolso ou crédito para
a compra de outros produtos será aplicado.
ºº Todos os reembolsos, em qualquer circunstância,
estão sujeitos a uma taxa de administração de 9%
(ou um mínimo de € 75 / $ 90). Ou seja, quando um
reembolso for emitido, a ENFOREX reterá 9%, bem
como o depósito de € 250 / $ 300. Reembolsos por
pagamento de valor acima do contratado estarão
sujeitos a uma taxa de administração mínima de €
35 / $ 40.
ºº Todos os estudantes que desejem cancelar o
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programa (curso e / ou alojamento) antes da
chegada devem notificar a ENFOREX por escrito,
por e-mail registration@enforex.com ou por carta
registrada para nossa sede em Madrid.
Cancelamentos não recebidos através de um dos 2
meios acima referidos não serão aceitos.
Em nenhuma hipótese será feito um reembolso para
o custo do programa ou alojamento uma vez que
o programa foi iniciado (excepto se a garantia de
reembolso tenha sido adquirida).
Para cada alteração antes da chegada à sua
reserva confirmada (datas de início, programa ou
serviços) para programas na Espanha e América
Latina, serão cobrados € 100 / $ 120 pelos custos
administrativos. Para alterações após a chegada
(de destino, escola, alojamento ou programa) serão
cobrados € 100 / $ 120 para cursos na Espanha
e México (sujeito a disponibilidade, pagando
a diferença de preço se for o caso). Para todas
as outras alterações à sua reserva confirmada
para os programas na Espanha e na América
Latina será cobrado € 250 / $ 300 para os custos
administrativos. Todas as mudanças estão sujeitas a
disponibilidade.
As alterações nas datas de início feitos com menos
de 2 semanas antes da chegada, estão sujeitas a uma
taxa de última hora e você será cobrado o custo de 2
semanas para o programa (curso e / ou acomodação)
mais todos os extras reservados em sua reserva
confirmada.
Férias e Pausa no curso: 1 semana de folga grátis
para feriados a cada 4 semanas de estudo (será
cobrado dos estudantes a sua estadia completa
no nosso alojamento, incluindo as folgas, a fim de
manter a sua reserva). Aviso com 1 semana de
antecedência necessário. Em todos os outros casos,
para fazer uma pausa durante o curso será cobrada
uma taxa de € 100 / $ 120 e o alojamento deve
ser pago na íntegra de acordo com a duração total
original do programa (sujeito a disponibilidade).
A ENFOREX não pode ser responsabilizada por
cancelamentos devido à lei de deus, à saúde ou
problemas pessoais.

CANCELAMENTOS NO PROGRAMA RESIDENCIAL
DE VERÃO
ºº Para a confirmação das reservas feitas 4 semanas
ou menos antes da chegada, a fatura total deve ser
paga na sua totalidade no momento da inscrição.
ºº Para acampamentos de verão uma penalidade de
€ 850 será aplicada a cancelamentos feitos nas
últimas quatro semanas antes da chegada.
ºº Nenhum reembolso será possível a partir de 2
semanas prévias à data de chegada ou uma vez
que o programa (curso/hospedagem) á tenha sido
iniciado.
ºº Devido aos procedimentos de segurança COVID, os
Enforex Camps se reservam no direito de realizar
um teste rápido COVID nos alunos a qualquer
momento, quando necessário, para garantir a
segurança dos alunos e do centro. Caso os pais do
aluno recusarem a realização do referido teste, o
aluno deverá abandonar o programa imediatamente
com as despesas pertinentes e sem direito a
qualquer reembolso.
SEGURO SAÚDE DE VIAGEM
ºº Sem seguro, os estudantes não são cobertos por
cancelamentos de viagens / programas antes da
chegada ou por qualquer doença, acidente ou perda
de propriedade (dentro ou fora de acomodações ou
sala de aula) durante a sua estadia.
ºº A ENFOREX recomenda que todos os estudantes
adquiram um Seguro saúde de Viagem opcional, a
um custo de € 50 / $ 60 por semana.
GARANTIA DE CANCELAMENTO |
RECOMENDADA
ºº Para evitar despesas de cancelamento no caso de
cancelamento antes ou após a chegada, a ENFOREX
recomenda que os alunos comprem uma Garantia
de Cancelamento a um custo (não reembolsável) de
€ 75/ $ 90 por semana (€ 105 por semana para os
Programas de Acampamento de Verão e Júnior).
ºº Esta garantia é pessoal e intransferível e deve ser
adquirida, assinada e paga integralmente no ato da
inscrição para ser válida. Uma vez contratado, você
pode adicionar serviços extras, mas não diminuir
a cobertura.
ºº A cobertura dessa garantia será válida desde o da
inscrição até o último dia do seu programa, onde
reembolsaremos o custo do seu curso, acomodação
e extras, quando você solicitar o cancelamento.
ºº Os estudantes que adquirem a Garantia de
Cancelamento podem cancelar todo ou parte de
seu programa por qualquer motivo, sem justificativa
(Ex: saudades de casa, pausa no curso, retorno ao
país de origem, exames, trabalho, doença, incluindo
COVID-19 do estudante ou de um membro
imediato da família, gravidez, ser chamado a um
processo judicial ou membro de um conselho
eleitoral, danos à sua propriedade que exijam sua
presença, cancelamento da viagem pela companhia
aérea, a obrigação de prestar serviço militar...).
ºº O aluno receberá 100% de reembolso da parte não
aproveitada no programa caso o cancelamento seja
feito durante a estadia.
ºº Os cancelamentos que não sejam comunicados
antes da segunda-feira da semana anterior
serão penalizados com uma semana de curso e
alojamento.
ºº Haverá uma cobrança de € 75 / $ 90 para a taxa de
manuseio e € 35 / $ 40 para taxas bancárias para
todas as devoluções.
ºº A fim de cancelar um programa de idiomas, o
estudante deve dar aviso via e-mail para
seg@iegrupo.com o dia após o e-mail ter sido
enviado será considerado o dia em que o curso foi
oficialmente cancelado. O cancelamento só é válido
depois que o e-mail tiver sido recebido. Por esta
razão, é importante que o aluno se certifique que
o e-mail foi recebido. O dinheiro será devolvido no
prazo de 30 dias a contar da data de cancelamento
oficial.
ºº Os alunos que necessitem e que tenham obtido
o seu visto através da ENFOREX podem comprar
a garantia de cancelamento, no entanto a sua
anulação só será considerada quando o aluno
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provar que já deixou o país anfitrião. Nestes casos,
serão cobrados 9% do valor a ser reembolsado
mais uma taxa de administração de € 75 / $ 90 e €
35 / $ 40 encargos bancários para cobrir os custos
administrativos.
ºº Só é válida para nossas escolas IEG na Espanha ou
no México.
VISTOS PARA A ESPANHA
ºº Os cidadãos dos países pertencentes à União
Europeia não precisam de visto para entrar na
Espanha.
ºº Estudantes vindos de outros países devem informar
se sobre os requisitos para a obtenção de um Visado
(Visa) na sua embaixada ou Consulado espanhol
mais próximos. Os certificados que credenciam e
confirmam a inscrição em um programa de espanhol
na ENFOREX só podem ser assinados, carimbados
e enviados por pessoas autorizadas pela ENFOREX,
que não será responsável por pedidos de visto
rejeitados, uma vez que estes certificados não
possuem qualquer validade oficial, mas servem
apenas como confirmação de um curso a ser feito
em uma de nossas escolas. Tais documentos só
serão enviados para cobrir a quantidade de tempo
de curso inicialmente contratado pelo estudante.
A ENFOREX vai enviar, de forma gratuita e para
qualquer estudante que pedir, os seguintes
documentos (se e somente se o custo total do
programa foi pago).
ºº 1. Confirmação do programa de espanhol escolhido
pelo aluno
ºº 2. Fatura com o custo total do programa em questão
(curso + alojamento).
ºº Caso o aluno precise urgentemente dos originais de
alguns desses documentos, a ENFOREX vai enviálos e cobrar o custo de correio expresso do aluno.
ºº Se um visto de estudante é rejeitado, a ENFOREX
vai cobrar do aluno € 350 / $ 400 e quaisquer custos
básicos adicionais. O estudante deve mostrar à
ENFOREX uma prova formal (via original) que o
seu pedido de visto foi rejeitado, a fim de receber
a restituição. Se esta cópia não for recebida
pela ENFOREX, cobraremos 100% do custo do
programa.
ºº Qualquer reembolso da ENFOREX se um visto de
estudante é rejeitado vai incluir uma taxa de 9% (um
mínimo de 75 € / $ 90).
ºº Se o aluno não obtiver o visto a tempo para o
programa reservado e data prevista de chegada
e precisar atrasar ou cancelar sua chegada,
cobraremos 100% das primeiras 2 semanas mais
todas as taxas de cancelamento descritas (consulte
a seção Cancelamentos de cursos e mudanças).
SERVIÇO DE TRASLADO DO AEROPORTO
ºº Informações sobre o voo (local, data, hora e
número de vôo) devem ser confirmadas por escrito
pelo menos uma semana antes da chegada. Caso
contrário, a ENFOREX não será responsável por
buscar o estudante no aeroporto e não haverá
reembolso.
ºº Se o estudante cancelar o serviço de transporte
do aeroporto a menos de uma semana antes da
chegada, ele / ela perderá o direito a um reembolso
do custo desse serviço.
ºº No caso excepcional em que, na chegada, outros
estudantes que reservaram um serviço de
transporte privado conosco e chegam na mesma
hora, nosso motorista se reserva o direito de
combinar as transferências.
ºº Em caso de qualquer atraso ou alterações na
informação de voo sem aviso prévio, a ENFOREX
não será responsável por buscar o estudante no
aeroporto e não haverá reembolso.
FERIADOS
ºº Por favor, verifique a informação atualizada de
feriados antes de planejar sua viagem para a
Espanha ou América Latina aqui.
ºº Aulas perdidas devido a feriados nacionais ou locais
não serão recuperadas ou reembolsadas. Quando
mais de um feriado cair na mesma semana (segundafeira a sexta-feira), uma das aulas perdidas pode ser
recuperada ou um desconto de 20% será aplicado
ao preço da semana do curso correspondente
para um programa de 1-2 semanas; se os alunos
preferirem receber o desconto, devem notificar-nos
no momento da inscrição. As aulas individuais serão
sempre recuperadas.
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
De acordo com a lei espanhola 15/1999, de 13 de
dezembro, relacionado com a proteção de dados
pessoais, Enforex te gostaria de lhe informar que
os seus dados pessoais dentro destas condições
gerais serão guardados numa base de dados, sendo
utilizados para fins administrativos somente da
companhia. Ao aceitar estas condições gerais você dá
o seu consentimento ao acima mencionado e aos seus
propósitos. Ao mesmo tempo, lhe informamos do seu
direito de acessar, corrigir e cancelar tal informação
dentro dos termos estabelecidos pela lei em vigor, por
escrito ao endereço: Gustavo Fernández Balbuena 11,
28002 Madrid, Espanha
ACORDO
Ao assinar o formulário de inscrição ou pagar as
taxas do programa, o aluno aceita todas as condições
acima descritas. Se, em qualquer circunstância
incontrolável pela ENFOREX, como o aumento de
preços de alojamento, a ENFOREX irá notificar o aluno
antes de tais mudanças. Esta lista de preços substitui
a lista de preços anteriormente existente e é válida
a partir de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro
de 2023 e em todos os programas feitos entre estas
duas datas. A ENFOREX não é responsável por erros
tipográficos e / ou erros de impressão contidos neste
catálogo. Atualizado em novembro de 2022 e sujeito
a alterações.
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E JURISDIÇÃO
Quaisquer disputas relativas aos programas serão
resolvidas pelos tribunais de acordo com a lei
aplicável. Isto exclui qualquer forma de resolução
alternativa de disputa (órgãos administrativos,
arbitragem, etc.). Qualquer disputa que possa surgir
entre as partes em relação à interpretação, rescisão e
execução deste contrato estará sujeita à jurisdição dos
juízes e tribunais de Madrid.

“Sendo referência na cultura espanhola, nós transformamos as vidas das pessoas.”

Asociación de escuelas de
español en Castilla y León

Espanhol no mundo Hispânico

11

Campus na Espanha
Alicante | Barcelona | Cádis | Granada | Madrid
Málaga | Marbelha | Salamanca | Sevilha | Tenerife | Valência

21

Espanhol na América Latina
Argentina | Bolívia | Chile | Colômbia | Costa Rica | Cuba
R. Dominicana | Equador | Guatemala | México | Peru | Uruguai

8

Campamentos de Verão
Barcelona | Madrid | Málaga | Marbelha
Salamanca | Valência

1

Campus online

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

www.enforex.com/espanhol

