JAZYKOVÉ KURZY V EKVÁDORU  2016
Kde?
Na několika místech v Ekvádoru.
Baňos  lázeňské letovisko na svazích hor obklopené krásnou přírodou a nedaleko od
Amazonie. Příjemné klima. Poblíž řada outdoorových aktivit  od raftingu po cestu do Amazonie.
Otavalo  město (90.000 obyvatel) v horách, centrum indiánské kultury v Ekvádoru. Leží v
nadmořské výšce 2600 m n.m. Známé svými trhy. V okolí řada přírodních památek.
Pobřeží  studium v malé vesničce na pobřeží Pacifiku. Omezená možnost ubytování v
rodinách. Hezké písečné pláže.
další možnosti 
 farma v horách, živé pobřežní letovisko Montaňita
Pro zájemce o větší poznání Ekvádoru, cestu do Amazonie apod. je možné využít služeb
učiteleprůvodce a nechat si připravit
cestu po Ekvádoru na míru
, během které bude probíhat
intenzivní výuka španělštiny.

Jak se budu učit?



20 hodin výuky
(jeden žák x učitel) týdně s kvalitním učitelem španělštiny
výuku je možné rozvrhnout po předchozí domluvě dle preferencí studenta, obvyklé jsou
dva bloky denně: ráno a odpoledne po 2 hodinách

Kde budu bydlet?
V místních přátelských rodinách. Budete mít vlastní pokojík a stravování 3x denně
(pondělísobota). Nejlepší způsob, jak se naučit ještě více španělsky a poznat jak se žije v
Ekvádoru.
Nechcete bydlet v rodinách? Je možné bydlet i v hostelu nebo hotelu.

Jak se tam dostanu?
Letenka do Ekvádoru stojí obvykle kolem 25.000 Kč. Občas seženeme i levnější. Pomůžeme
vybrat nejvýhodnější.
V Ekvádoru můžete z letiště k rodině využít soukromého transferu(40100 USD, dle lokality)
nebo dle našich instrukcí autobusem (1040 USD  dle lokality).

Kolik to bude stát?
balíček 20 hodin soukromé výuky + ubytování v rodině:
Baňos

8.400 Kč / týden
Otavalo, pobřeží  9.400 Kč / týden
Další lokality: ceny na vyžádání.
Cena 
cesty na míru
s učitelemprůvodcem 14 dní cena od 35.000 Kč.
Ceny nezahrnují dopravu na místo výuky.
Případné ubytování v hotelech ceny na vyžádání dle Vámi preferované kategorie.

Je to bezpečné?
Ekvádor je poměrně bezpečná země. Naše partnerské školy jsou v těch nejklidnějších
lokalitách. Přesto je, stejně jako v celé Jižní Americe, potřeba dodržovat zvýšenou opatrnost s
ohledem na riziko drobné kriminality  zbytečně nevystavovat drahé smartphony, apod.

Co doporučujeme?
 Buďte v rodinách  i když tím ztrácíte trošku soukromí, příp. komfortu, budete se pohybovat
výhradně ve španělsky hovořícím prostředí a výuka španělštiny půjde mnohem rychleji!
 Spojte studium s poznáváním Ekvádoru. Vystřídejte několik škol a ve volném čase a o víkendu
poznávejte okolí.

Jak zarezervuju?
Emailem: 
honza@dojizniameriky.cz
Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Sdělte nám Vaše představy, my Vám
doporučíme vhodné možnosti.

