Dowiedz się wiecej o naszych Szkołach Językowych Enforex
w Maladze, Grenadzie i Sewilli!
Odwiedź nas na Forum ATAS 3 marca w Gdańsku lub 4 marca w Warszawie!
Zapoznaj się z naszą ofertą i porozmawiaj z naszym przedstawicielem Oleksim !

SZKOŁA ENFOREX W MALADZIE:
Szkoła Enforex Malaga znajduje się w pięknym, zabytkowym, niedawno odnowionym, 4-piętrowym
budynku, położonym w samym centrum miasta. Takie usytuowanie pozwala studentom poczuć
południowy klimat i charakter hiszpańskiego stylu życia oraz zanurzyć się w niezwykłej hiszpańskiej
kulturze. Dodatkową atrakcją są autentyczna andaluzyjska architektura, niedaleko położone muzeum
Thyssen oraz plaża, oddalona tylko o 15 min drogi pieszo. Ucz się hiszpańskiego w murach
oszałamiającego i wielowielkowego pałacu!
https://hiszpanskiwandaluzji.pl/school/enforex-malaga

Zakwaterowanie:
Tuż obok szkoły mamy odnowione i w pełni wyposażone apartamenty studenckie co jest luksusem
w tak dużym mieście!

Programy specjalne:
1) Obóz letni dla dzieci w wieku 13-17 z angielskim lub hiszpańskim do wyboru!
2) Hiszpański dla nauczycieli!
3) Hiszpański z kuchnią hiszpańską!

SZKOŁA ENFOREX W GRANADZIE:
Siedziba szkoły mieści się w pięciopiętrowym budynku o kilka minut spacerem od Pałacu
Kongresowego i Katedry, a także w niedużej odległości od Alhambry i dzielnicy Albaicín. Posiada dostęp
do klubu fitness, biblioteki i strefy do nauki oraz duży dziedziniec i taras na dachu budynku, z którego
rozpościerają się wspaniałe widoki na Alhambrę.
https://hiszpanskiwandaluzji.pl/school/enforex-granada

Zakwaterowanie:
Oferujemy rezydencję dla studentów z 72 nowoczesnymi pokojami w tym samym budynku co szkoła,
w otoczeniu licznych restauracji, targów ulicznych i barów.

Programy specjalne:
1) Hiszpański z Flamenco!
2) Hiszpański z kuchnią hiszpańską!

SZKOŁA ENFOREX W SEWILLI:
Szkoła Enforex Sewilla położona jest w jednej zz najbardziej ożywionych i barwnych części miasta, w
sąsiedztwie historycznej dzielnicy El Arenal, niedaleko Plaza Nueva oraz Katedry. Budynek siedziby
szkoły jest pod względem architektonicznym ważnym punktem na mapie miasta. Na ostatnim piętrze
znajduje się taras, na którym można wypoczywać pomiędzy zajęciami i korzystać z wielu słonecznych
dni, na które w Sewilli można liczyć przez cały rok.
https://hiszpanskiwandaluzji.pl/school/enforex-sevilla

Zakwaterowanie:
Ciesz się pobytem u hiszpańskiej rodziny lub w naszej przytulnej i nowoczesnej rezydencji dla
studentów oddalonej 20 min pieszo od szkoły.

Programy specjalne:
1) Hiszpański z Flamenco!
2) Hiszpański w biznesie!

