Jazykové kurzy

Máximo Nivel
Antigua - Guatemala
Maximo Nivel je rodinnou organizací založenou v
roce 2003 Giovannou Nakamine (Peru) a jejím
maželem Kenem Jonesem (USA). Rodina vlastní a
spolu se svým teamem provozuje čtyři nádherné
školy ve třech nejpůvabnějších zemích Latinské
Ameriky: v Costa Rice, Guatemale a Peru.
Maximo Nivel je leader v oblasti mezinárodního
vzdělávání, studia v zahraničí, cestování a
zahraničních pracovních programů.

Název školy: Máximo Nivel
Nejnižší věk studenta: 13
Maximum studentů ve třídě: 6
Průměrně studentů ve třídě: 0
Délka lekce: 60 min.
Měna: USD
Zodpovědná osoba:

Úvod
Institut Maxima Nivel v Guatemale se nachází v městě Antigua. Učební centrum najdete v krásně
zrekonstruované koloniální budově, obklopené dlážděnými ulicemi. Město je nejznámější díky své
zachovalé architektuře a koloniálním zříceninám - tolik, že celé město bylo označeno za Seznam světového
dědictví UNESCO a můžete se naučit španělštinu přímo v jeho srdci!

Institut Maxima nabízí 22 učeben, půvabnou centrální zahradu a kašnu, takže se nikdy necítíte omezený na
nudnou, tradiční učebnu.
Střešní terasa - oblíbená učebna a studijní centrum každého - má nádherný výhled na Volcan de Agua a
poskytuje perfektní přestávku z intenzivního kurzu španělštiny.
Institut je otevřen 7 dní v týdnu včetně svátků a nabízí snack bar a 2 počítačové laboratoře.
Profesionální učitelé rodilé španělštiny, vytvářejí vynikající učební prostředí a zajistí, že váš ponorný
program je autentickým zážitkem.
Náš program nativní španělštiny využívá komunikativní metodiku, při níž je gramatika a slovní zásoba
postavena prostřednictvím vybírání, praxe a aktivace, která vám umožní přirozeně rozvíjet své jazykové
dovednosti prostřednictvím španělské konverzace.
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Máximo Nivel - Antigua: Guatemala (Jazykové kurzy)

Název kurzu

Lekcí/t.

Obecná španělština - malá skupinka

10

1-24 hodina 55 USD/týden

Obecná španělština - malá skupinka

20

1-24 hodina 110 USD/týden každé pondělí

Intenzivní španělština (malá skupina +
one-to-one)

30

1-24 hodina 180 USD/týden každé pondělí

One-to-one obecná španělština

20

1-24 hodina 180 USD/týden každé pondělí

Alfa Agency s.r.o.

Délka

Cena

Nástupní termíny
každé pondělí
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