
 

 

Ceny 2023 
Kursy hiszpańskiego w Madrycie 

 
 
 

 

Kursy intensywne  
Kursy ogólne języka hiszpańskiego (gramatyka i konwersacja). Zajęcia codziennie, od poniedziałku do piątku. Długość lekcji: 45 min. Oferowane 
całorocznie. 

Lekcje / 
tydzień 

1 
tydzień 

2 
tygodnie 

3 
tygodnie 

4 
tygodnie 

5 
tygodni 

6 
tygodni 

7 
tygodni 

8 
tygodni 

9 
tygodni 

10 
tygodni 

11 
tygodni 

12 
tygodni 

20 170 € 325 € 485 € 610 € 760 € 900 € 1045 € 1190 € 1330 € 1475 € 1620 € 1765 € 

30 230 € 450 € 670 € 870 € 1060 € 1260 € 1470 € 1670 € 1870 € 2070 € 2275 € 2480 € 
 

. 

Kurs z  kultury hiszpańskiej 
Zajęcia z zagadnień dotyczacych kultury hiszpańskiej (historia, literatura, muzyka, zwyczaje, itp.).  
Zajęcia codziennie, od poniedziałku do piątku. Długość lekcji: 45 min. Oferowane całorocznie. 
 

1 tydzień (5 lekcji) 1 lekcja 

30 € 7 € 
 

Opcja ta nie jest polecana osobom  na poziomach A1 i A2. 

 

Kursy długoterminowe/ Semestr / Rok akademicki 
Kursy ogólne języka hiszpańskiego (gramatyka i konwersacja) lub w połączeniu z lekcjami z zkaresu kultury hiszpańskiej (+5). 
Zajęcia codziennie, od poniedziałku do piątku. Długość lekcji: 45 min. Oferowane całorocznie. 
 

Lekcje / 
tydzień 

16 tygodni 20 tygodni 24 tygodnie 28 tygodni 32 tygodni 36 tygodni 
Tydzień 

dodatkowy 

20 2330 € 2860 € 3400 € 3945 € 4480 € 5020 € 140 € 

 
 
 

Program nauki samodzielnej (bezpłatny) 
Wszystkie kursy intensywne obejmują również bezpłatny kurs nauki samodzielnej (z tygodniowymi kosnultacjami). Program nauki 

samodzielnej ma wymiar do 20 godzin/ tydzień i jest dostępny na poziomach A1-B2. 

 

 

Kursy superintensywne 
Kursy intensywne w połączeniu z lekcjami indywidualnymi. 
Zajęcia codziennie, od poniedziałku do piątku. Długość lekcji w grupie: 45 min. Długość lekcji prywatnych: 60 min. Oferowane całorocznie. 

Lekcje / tydzień 1 tydzień 2 tygodnie 3 tygodnie 4 tygodnie 

30 (w grupie) + 10 (lekcji prywatnych) 580 € 1110 € 1660 € 2150 € 

30 (w grupie) + 5 (lekcji prywatnych) 405 € 780 € 1165 € 1510 € 

20 (w grupie) + 10 (lekcji prywatnych) 520 € 985 € 1475 € 1890 € 

 

Lekcje indywidualne 
Zajęcia całkowicie  dostosowane do potrzeb ucznia. Długość lekcji: 60 min. Oferowane całorocznie. 

Do 15 godzin Do 30 godzin Powyżej 30 godzin 
37 € 35 € 33 € 

Ceny za godzinę. Przy rezerwacji zajęć dla 2 osób, druga osoba płaci 50% ceny podstawowej. 

 

Kursy standardowe 
Kursy ogólne języka hiszpańskiego (gramatyka i konwersacja). 
Dwa razy w tygodniu: pon. / śr. lub wt. / czw., w godzinach wieczornych. Długość lekcji: 60 min. Oferowane od września do czerwca (włącznie). 
 

 
Godziny / tygodniowo 4 tygodnie 6 tygodni 8 tygodni 10 tygodni 12 tygodni 

4 180 € 265 € 350 € 435 € 515 € 

 

 

 

Inhispania jest Centrum Nauczania Języka Hiszpańskiego jako  
Języka Obcego akredytowanym przez Instytut Cervantesa. 

Nauczanie o charakterze nieoficjalnym. 

Inhispania – Escuela de Español | Inhispania Intlance S.L. CIF: B 83744847 
c/ Marqués de Valdeiglesias 3, 28004 Madrid, España.  

Tel.: (+34) 91 521 22 31 | www.inhispania.com - info@inhispania.com 



 
 

Przygotowanie do egzaminów DELE 

Techniki realizacji egzaminu. Kurs dostępny również w połączeniu z kursami ogólnymi. 
Zajęcia codziennie, od poniedziałku do piątku. Długość lekcji w grupie: 45 min. Długość lekcji przygotowujących do egzaminu DELE: 45 min. 
Daty rozpoczęcia zajęć w 2023: 13.03., 10.04., 12.06., 18.09., 16.10. 
 

Lekcje/ tydzień 2 tygodnie 4 tygodnie 

10 (Przygotowanie DELE) 270 € 540 € 

30 (Przygotowanie DELE + 20 lekcji kursu ogólnego) 555 € 1070 € 

 
 

 
 

 
 

 

Ogólne informacje dotyczące zajęć 
- Poziomy: 6 głównych poziomów, dostosowanych do Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. 
- Wielkość grup: średnio 4-5, maksymalnie 9 osób. 
- Wielkość grupy w ramach kursu z kultury hiszpańskiej: średnio 6, maksymalnie 12 osób 
- Dni świąteczne w 2023: szkoła pozostanie zamknięta w dni świąteczne, zgodnie z kalendarzem dostępnym na: https://inhispania.com/calendar/ 
- Opłata wpisowa: 55 euro. Obejmuje: rejestrację, pierwszy podręcznik do gramatyki, dodatkowe materiały, zajęcia dodatkowe, wolny dostẹp do 
internetu w szkole oraz dyplom ukończenia kursu. 
 

 

 
 

Zakwaterowanie (usługa dodatkowa) 
Dostępne przy rezerwacji kursów intensywnych oraz superintenswynych. 
 

Mieszkanie studenckie 
(oferowane całorocznie) 

Cena/ tydzień Cena/ 4 tygodnie 

Pokój 2-osobowy Pokój 1-osobowy Pokój 2-osobowy Pokój 1-osobowy 

Zakwaterowanie 135 € 170 € 500 € (pobyt ≤ 12 tygodni) 
450 € (pobyt >12 tygodni)  
420 € (pobyt >24 tygodni) 

620 € (pobyt ≤ 12 tygodni) 
520 € (pobyt >12 tygodni)  
470 € (pobyt >24 tygodni) 

Home Stay 
(oferowane całorocznie) 

Cena/ tydzień Cena/ 4 tygodnie 

Pokój 2-osobowy Pokój 1-osobowy Pokój 2-osobowy Pokój 1-osobowy 

Zakwaterowanie 160 € 200 € 640 € 800 € 

Zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem 230 € 275 € 920 € 1100 € 

Akademik 
(oferowane w okresie letnim: lipiec – wrzesień) 

Cena/ tydzień Cena za dodatkowa noc 

Pokój 2-osobowy Pokój 1-osobowy Pokój 2-osobowy Pokój 1-osobowy 

Zakwaterowanie ze śniadaniem 265 € 315 € 40 € 48 € 

Zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem 300 € 345 € 46 € 53 € 

 
 
 

Ogólne informacje dotyczące zakwaterowania 
Mieszkanie studenckie, home stay oraz akademik – Dzień przyjazdu: niedziela. Dzień wyjazdu: sobota. 1 tydzień = 6 nocy. 

Noce dodatkowe dostępne przy dodatkowej rezerwacji, cena: mieszkanie studenckie 34 €/ noc, home stay 50 €/ noc. 
Zależnie od dostępności miejsc, w przypadku rezerwacji nocy dodatkowych lnhispania rezerwuje sobie prawo do organizacji 
zakwaterowania zastępczego. 
 
Przy opłacie za zakwaterowanie za pomocą karty, naliczana jest dopłata w wysokosci 5%.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Inhispania jest Centrum Nauczania Języka Hiszpańskiego jako  
Języka Obcego akredytowanym przez Instytut Cervantesa. 

Nauczanie o charakterzenie oficjalnym. 

Inhispania – Escuela de Español | Inhispania Intlance S.L. CIF: B 83744847 
c/ Marqués de Valdeiglesias 3, 28004 Madrid, España. 

Tel.: (+34) 91 521 22 31 | www.inhispania.com - info@inhispania.com 

https://inhispania.com/calendar/

