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Kuba nemcsak szép ország, de lakói különösen 
kedvesek és vendégszeretõek az elmúlt évek 
gazdasági nehézségei ellenére A zene, költészet, 
tánc, éneklés hazája. Az embereknek még van 
idejük egymásra és vendégeikre. Kuba olyan 
mintha visszamennénk az 50-es évekbe: régi 
autók nyugodt légkör, nincs rohanás. Ne feled-
kezzünk meg arról, hogy Kuba idõjárása lehetõvé 
teszi egész évben a strandolást és a vízi sportokat. 
Havanna olyan város, ahol a gazdag múltat 
elszürkíti a jelen, ahol keveset engednek, de 
sokkal több lehetséges. Hosszú évek hanyatlása 
után a metropolisz óvárosa, Habana Vieja 
felkerült az UNESCO világörökségek listájára, és 
ez sok régi épület megmentését és restaurálását 
jelentette.
Havanna olyan város, amit meg kell tanulni 
értékelni. Olvasztótégelye a kultúráknak és 
rasszoknak, egy Fidel Castro szigorú irányítása 
alatt lévõ szabadtéri múzeum. 

Az iskola egy gyönyörû villában kapott helyet 
Havanna legszebb, legelegánsabb részén, a 
Miramar negyedben. A tantermek mellett társalgó, 
büfé, terasz, kert, internet várja diákjainkat. A 
városközpont 15 percre van. Az iskola az általa 
biztosított szálláshelyekre busszal szállítja a 
diákjait, de ezek gyalogosan is elérhetõk az 
oktatási intézménybõl 15-20 perces sétával 
Miramar gyönyörû villái között.
A Playas del Este 12 kilométer hosszú strandjai 
Havannától félórányira találhatók, ide a 
nyelviskola általában minden héten egyszer 
délutáni kirándulást szervez.
Minden délután vagy este további programok: 
Havanna különbözõ nevezetességeinek, 
múzeumainak látogatása, táncest, hétvégente 
kirándulások. 

Kuba olyan mintha visszamennénk az 50-es évekbe: régi autók, nyugodt 
légkör, nincs rohanás.Havanna olyan város, ahol a gazdag múltat 
elszürkíti a jelen, ahol keveset engednek, de sokkal több lehetséges. 
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Kurzusok/heti óraszám: 
A kurzus: heti 20 óra általános 
spanyol nyelv
B kurzus: heti 30 óra általános 
spanyol nyelv                                  

Csoportlétszám: 
maximum 8 fõ 

Nyelvi szintek: minden szinten 

Kezdési idõpontok:
hetente-kéthetente

Szállás: 
egyszerû vendégházban*, 
reggelivel;
- vagy aparthotelben***  
egy- vagy kétágyas 
apartmanban, önellátással, 
reggelivel, félpanzióval vagy 
teljes ellátással.
Az aparthotelhez kert és több 
úszómedence tartozik.

További kurzusok: 
Csak magánórák heti 10, 20 
vagy 30 órában 

Latin tánc oktatás:
(Salsa, Reggaeton, Tango, 
Merengue) az iskola területén 
mûködõ tánciskolában a 
délutáni órákban a spanyolórák 
után. 
Mindenkinek saját tanára van!  
A tánckurzus ára: heti 10
 (napi 2 óra): EUR 132/hét
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