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E S P A N H O L  N O  M É X I C O Playa del Carmen

OBSERVAÇÕES
› Curso de espanhol conforme preferência – Taxa de matrícula  
incluída no valor do curso
› Acomodação conforme preferência – Taxa de reserva incluída no 
valor do curso
› Teste de nível e certificado de conclusão incluídos no preço
› Empréstimo (4 USD /semana, 16 USD depósito) ou compra de  
material didático na escola

Curso de  
culinária!

Por que não levar os sabores do México 
de volta para casa? Você pode aprender 

a arte da tradicional cozinha mexicana en-
quanto constrói seu vocabulário com nossos 
habilidosos instrutores profissionais. Se você 
ainda precisa aperfeiçoar suas habilidades 
ao fazer um chili-con-carne, este curso é 
perfeito para você! Se você já sabe se virar 
bem em la cocina, ainda assim fará mui-

tas descobertas pelas mãos de nos-
sos profissionais. Não perca essa  

oportunidade!

Nossa escola está localizada na  
colorida cidade de Playa del  
Carmen, famosa por suas inúmeras 
praias caribenhas e o verdadeiro 
toque mexicano. Combinamos 
estudantes de todas as partes do 
mundo com professores altamente 
preparados e um belo prédio cli-
matizado, construído conforme as 
tradições mexicanas. Com um jar-
dim calmo e pitoresco, nossa escola 
localiza-se no centro da cidade, a 
apenas alguns minutos da praia. 
Nossos estudantes que optam por ficar em nossa residência desfrutam de quar-
tos com ar condicionado, banheiro privativo e uma kitchenette. Você também 
poderá relaxar em nossa piscina, comer pratos locais em nosso restaurante e 
fazer exercícios em uma academia completa. Combine aprendizado com lazer 
na Sprachaffe Playa del Carmen.

Custos 
Preços por semana em USD

1 - 8 semanas 9 - 12 semanas

Curso parcial
10 aulas/semana / máx. 10 estudantes por sala 110 75

Curso padrão
20 aulas/semana / máx. 10 estudantes por sala 160 125

Curso intensivo
30 aulas/semana / máx. 10 estudantes por sala 240 205

Aulas individuais
5 dias por semana, 2 aulas por dia (para 4 ou 6 aulas por dia, 
multiplique de acordo)

300 300

Aulas de culinária
5 tardes/semana, 2 aulas por dia 200 -

Workshop de salsa
5 tardes/semana, 2 aulas por dia 125 -

Acomodação 
(Domingo - Sábado)
Preços por semana em USD

Estação A
20 Mar - 25 Jun
 04 Set - 26 Nov

Estação B
até 19 Mar

26 Jun - 03 Set
a partir de 27 Nov

Residência Conforto 210 270

Residência Conforto 420 480

Casa de família BB 220 280

A escola estará fechada nos seguintes feriados 
públicos em 2016:     
Março: 14 + 24 + 25 
Setembro: 16
Novembro: 21
de 5 de Dezembro a 3 de Fevereiro, 2017
        

Cursos iniciam nas seguintes segundas-feiras:
Fevereiro: 8* + 22 Junho: 13* + 27  Setembro: 5* + 19  Fevereiro 2017: 6* + 20 
Março: 7 + 21*  Julho: 4* + 11 + 18* + 25 Outubro: 3* + 17 + 31  Março 2017: 13* + 27 
Abril: 4* + 18 Agosto: 1* + 8 + 22*  Novembro: 14* + 28                    Preços válidos até 01.12.16  
Maio: 2 + 16* + 30   
*Recomendada para iniciantes 

®

Traslado Aeroporto Cancun (CUN) 60

O PARAÍSO CARIBENHO
Aprenda espanhol em um cenário de praias cristalinas e da  

antiga civilização Maya, tudo isso em um verdadeiro paraíso tropical.


