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Pomysł założenia Fábrica de Idiomas powstał dzięki pasji naszej trójki - absolwentek filologii, których zamiłowaniem jest 

język i kultura Hiszpanii. Chcemy podzielić się naszą fascynacją i zaprosić Was do Kordoby,  pięknego miasta położonego 

na południu Hiszpanii, w regionie Andaluzji, gdzie czekają na Was otwarte drzwi naszej szkoły.

Fábrica de Idiomas to centrum kulturowe i językowe, które wyróżnia się oryginalnymi i dynamicznymi metodami 

nauczania. Wysoka jakość zajęć to nasz priorytet. Nasz zespół to profesjonalni nauczyciele, zawsze gotowi Wam pomóc. 

Przyjazna atmosfera szkoły sprawia, że uczniowie czują się u nas jak w domu. 

Uczymy języka hiszpańskiego z zamiłowaniem, starając się nadać procesowi kształcenia nowatorski charakter. Program 

każdego kursu przygotowywany jest zgodnie z kalendarzem kulturalnym Kordoby. Z nami nauczycie się języka hiszpań-

skiego przez kulturę, kuchnię i hiszpańskie fiesty, a po lekcjach zaproponujemy Wam program kulturalny bez dodatko-

wych opłat. A to jedynie początek… 

Chcecie lepiej poznać Hiszpanię? Specjalne kursy hiszpańskiego z elementami flamenco, gry na gitarze, lekcjami 

gotowania czy jazdy konnej to coś więcej, niż zwykły kurs. Jeśli wolicie niezapomniane doświadczenie z kulturą 

niedostępną dla zwykłych turystów, dzięki któremu rozpoczniecie przygodę z językiem hiszpańskim, Program Experien-

ce Spain to nasza oferta dla Was.

Dzięki atrakcjom i zajęciom kulturowym nauka przynosząca widoczne efekty stanie się przyjemnością, a Hiszpania Was 

zafascynuje! Mamy nadzieję, że ten katalog pozwoli Wam zapoznać się z ofertą Fábrica de Idiomas i zachęci Was do 

odwiedzenia nas w Kordobie.

Kordoba to niewielkie miasto położone na południu Hiszpanii, w Andaluzji, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO. Meczet-Katedra położony nad brzegiem rzeki Gwadalkiwir to unikalny zabytek, tak jak stare miasto będące 

wspomnieniem współistnienia trzech wielkich kultur - żydowskiej, muzułmańkiej i chrześcijańskiej. Miasto wielkich 

filozofów i słynnych poetów, odważnie patrzy w przyszłość i stawia na rozwój ambitnych projektów kulturalnych. 

Każdego roku kalendarz kulturalny Kordoby obfituje w wydarzenia na międzynarodową skalę.

Kordoba jest położona w bliskiej odległości od innych atrakcyjnych turystycznie andaluzyjskich miast oraz niedaleko 

najpiękniejszych plaż Europy. Sprawna sieć połączeń z głównymi lotniskami Hiszpanii oraz wygody średniej wielkości 

miasta sprawiają, że jest to doskonałe miejsce do zamieszkania lub spędzenia wakacji.

Kordoba, w której  tradycja przeplata się ze współczesnością, jest bez wątpienia idealnym miejscem do rozpoczęcia 

przygody z kulturą hiszpańską i warto dać się jej ponieść…

Czy wiecie, że prawie w każdym zakątku świata można porozumiewać się po hiszpańsku? Nie sądzicie, że to dobry 

powód, aby zacząć naukę tego języka? Tylko jak?

Kurs zagraniczny jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli chcecie osiągnąć widoczne rezultaty w krótkim czasie, a Andalu-

zja, w której słońce świeci przez ponad 300 dni w roku, to doskonałe miejsce na spędzenie niezapomnianych chwil. 

Ucząc się hiszpańskiego w Kordobie poczujecie wyjątkową atmosferę jednego z najpiękniejszych miast Hiszpanii, 

dawnej stolicy islamskiego Kalifatu. Wprowadzimy Was w świat hiszpańskiej historii, kultury i kuchni, poznacie hiszpań-

ski model życia,  zwyczaje, tradycje i święta. Odkrywanie ukrytych zakątków i tajemnic dzielnicy żydowskiej i okolic 

Meczetu pozwoli Wam poczuć ducha miasta trzech kultur: muzułmańskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej.

¡Bienvenido a nuestra Fábrica de Idiomas!

Kordoba

Hiszpański poprzez kulturę w Kordobie
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Nasze programy są jedyne w swoim rodzaju. Nasza oferta obejmuje ogólną naukę języka hiszpańskiego oraz specjali-

styczne kursy na wszystkich poziomach: podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym w małych ośmio-

osobowych grupach.

· „Habla conmigo” czyli komunikacja to podstawa
Wiemy, że choć znajomość gramatyki jest niezbędna, to głównym celem nauki języka jest pogłębienie umiejętności 

porozumiewania się. Już od pierwszego dnia będziecie doskonalić znajomość hiszpańskiego poprzez kontakt z żywym 

językiem. Nasza metoda nauki pomoże Wam osiągnąć widoczne rezultaty w krótkim czasie.

· Niepowtarzalny program nauczania
Specjalnie przygotowane zajęcia pozwalają uczniom na aktywny udział w lekcjach. Stosujemy nowoczesne metody 

nauczania promowane przez Unię Europejską, interaktywne i dynamiczne ćwiczenia do nauki gramatyki i komunikacji, 

specjalne zadania, zagadnienia, gry i scenki, bo nauka języka to coś więcej niż tylko tradycyjne podręczniki.

· Indywidualne podejście i ewaluacja
Podchodzimy indywidualnie do każdego ucznia. Wszyscy jesteście naszymi gośćmi. Starannie wybieramy miejsce 

Waszego zakwaterowania uwzględniając indywidualne potrzeby i preferencje. Pomagamy też w przygotowaniu 

Paszportu Językowego Europass, przydatnego do samodzielnej kontroli postępów w opanowaniu języka.

· Nasz zespół
Nasi nauczyciele tworzą wspaniały zespół zafascynowany hiszpańską kulturą. Dobieramy ich z dbałością, to rodowici 

Hiszpanie z akademickim wykształceniem lub absolwenci filologii hiszpańskiej. Wszyscy są profesjonalnymi nauczycie-

lami z doświadczeniem w zakresie nauczania hiszpańskiego jako języka obcego.

· Miejsce spotkań
Nasza szkoła to miejsce spotkań studentów. Po zajęciach zamienia się w salon chillout - miejsce odpoczynku otwarte dla 

wszystkich, gdzie można porozmawiać, skorzystać z Internetu, poczytać książkę, posłuchać muzyki czy napić się kawy.

To najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy chcą się nauczyć hiszpańskiego lub udoskonalić jego znajomość. Podczas 

zajęć wprowadzimy Was w świat hiszpańskiej kultury, tradycji i kuchni, a także zagwarantujemy kontakt z żywym 

językiem. Organizujemy wizyty turystyczne, wyjścia na tapas, spacery po Kordobie oraz imprezy integracyjne. To 

doskonały kurs, aby zrobić duże postępy i jednocześnie uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych Kordoby.

Kurs obejmuje: 4 godziny j.hiszpańskiego dziennie + 5 godzin zajęć kulturalnych w tygodniu

Czas trwania: od 1 tygodnia

Kurs języka hiszpańskiego na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym oraz praktyki w hiszpańskich 

firmach z różnych sektorów. Zapewniamy konsultacje i pomoc w wyborze praktyk, napisaniu CV i przygotowaniu się 

do rozmowy kwalifikacyjnej, opiekę podczas całego pobytu i ewaluację szkolenia.

Program I: 2 tygodnie zajęć z j.hiszpańskiego (40 sesji) + 10 godzin zajęć kulturalnych + 4 godziny konsultacji + 

minimum 4 tygodnie praktyk

Czas trwania: od 6 tygodni

Program II: 4 tygodnie zajęć z j.hiszpańskiego (80 sesji) + 20 godzin zajęć kulturalnych + 8 godzin konsultacji + 

minimum 4 tygodnie praktyk

Czas trwania: od 8 tygodni

Ceny kursów nie obejmują zakwaterowania i przejazdu. Więcej szczegółów i aktualny cennik znajdziecie na naszej 

stronie: www.fabricadeidiomas.com
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Dla amatorów sztuki flamenco lub hiszpańskiej gitary, którzy chcą połączyć sztukę tańca i muzykę z nauką języka. Każdy 

kurs jest przygotowywany zgodnie z rocznym kalendarzem spektakli flamenco odbywających się w Kordobie i Andaluzji. 

Lekcje języka hiszpańskiego zawierają elementy wiedzy o tradycji i historii sztuki flamenco, które potem wykorzystacie 

podczas zajęć, pokazów i koncertów. Będziecie również brać udział w kursach flamenco lub gry na hiszpańskiej gitarze 

z zawodowymi nauczycielami.

Kurs obejmuje: 4 godziny j. hiszpańskiego dziennie + 5 godzin flamenco/hiszpańskiego tańca/gitary tygodniowo + 

program kulturalny (w tym spektakl flamenco)

Czas trwania: od 2 tygodni

Program dla miłośników jazdy konnej. Będziecie mogli połączyć lekcje hiszpańskiego z jazdą konną. Dodatkowo niezwy-

kła atrakcja - spektakl, w którym główną rolę odgrywają konie czystej krwi andaluzyjskiej. 

Kurs obejmuje: 4 godziny j. hiszpańskiego dziennie + 5 godzin specjalistycznych zajęć tygodniowo + program kultural-

ny (w tym spektakl “Pasja i duch koni andaluzyjskich”)

Czas trawania: od 2 tygodni

Program ułożony zgodnie z ofertą kulturalną Kordoby i Andaluzji. Skupiamy się na teatrze, animacji, kinie, twórczości 

artystycznej i poezji. Oferujemy spektakle na wolnym powietrzu na patiach i dyskusje o hiszpańskim kinie klasycznym 

lub współczesnym, wyjścia do letniego kina pod gwiazdami, warsztaty tworzenia komiksów czy graffiti.

Kurs obejmuje: 4 godziny j. hiszpańskiego dziennie + 5 godzin specjalistycznych zajęć tygodniowo (program zależny od 

tematyki kursu) + program kulturalny

Czas trwania: 2 tygodnie

Jeśli interesuje Was hiszpańska gastronomia, mamy idealne rozwiązanie. Ten kurs łączy w sobie naukę języka z elemen-

tami hiszpańskiej kuchni. Odkryjecie sekrety jednej z najlepszych kuchni świata. Spróbujecie typowych przystawek, 

przygotujecie andaluzyjskie tapas i poznacie hiszpańską sztukę gotowania.

Kurs obejmuje: 4 godziny j. hiszpańskiego dziennie + 5 godzin hiszpańskiej kuchni tygodniowo + program kulturalny

Czas trwania: od 1 tygodnia

Specjalistyczne kursy języka hiszpańskiego
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Czas trwania: od 2 tygodni
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Czas trwania: 2 tygodnie
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przygotujecie andaluzyjskie tapas i poznacie hiszpańską sztukę gotowania.

Kurs obejmuje: 4 godziny j. hiszpańskiego dziennie + 5 godzin hiszpańskiej kuchni tygodniowo + program kulturalny

Czas trwania: od 1 tygodnia

Specjalistyczne kursy języka hiszpańskiego
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Fábrica flamenca |   Język hiszpański i flamenco

Fábrica creativa |   Język hiszpański kreatywnie

Fábrica culinaria |   Język i kuchnia hiszpańska 

Fábrica ecuestre |   Język hiszpański i jazda konna

Ceny kursów nie obejmują zakwaterowania i przejazdu. 

Więcej szczegółów i aktualny cennik znajdziecie na naszej 

stronie: www.fabricadeidiomas.com



Wiemy, że zakwaterowanie to ważny element wyjazdu zagranicznego. Dlatego też dla uczestników wszystkich 

kursów języka hiszpańskiego uważnie dobieramy miejsce zakwaterowania, przywiązując szczególną wagę do jego 

jakości tak, aby w pełni zaspokoić Wasze oczekiwania.

Możecie wybrać pomiędzy:

· Mieszkaniem z Hiszpanami
To doskonałe rozwiązanie jeśli chcecie być niezależni. Waszymi współlokatorami będą uczniowie naszej szkoły lub 

młodzi Hiszpanie. W ten sposób będziecie mieć cały czas kontakt z językiem. Nasza oferta obejmuje pokoje jedno lub 

dwuosobowe w standardowych mieszkaniach z salonem, kuchnią i łazienką do Waszej dyspozycji.

· Hiszpańską rodziną
To dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą doświadczyć prawdziwego hiszpańskiego życia w rodzinie. Zasmakujecie 

pysznej domowej kuchni, to zakwaterowanie jest dostępne z wyżywieniem (2 lub 3 posiłki). Oferujemy pokoje jedno lub 

dwuosobowe ze wszystkimi wygodami.

· Apartamentem / hostelem
Jeśli wolicie zatrzymać się w apartamencie, hostelu lub hotelu, pomożemy Wam w wyborze i rezerwacji.

Zakwaterowanie
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Program kulturalny stanowi integralną część naszych kursów języka hiszpańskiego. W procesie szkolenia skupiamy 

się na komunikacji i kontakcie z żywym językiem, kulturą i życiem naszego miasta. Będziecie mieć możliwość 

wykorzystania Waszych umiejętności językowych w prawdziwych sytuacjach.

Nasz program kulturalny zawiera:

· Lekcje języka hiszpańskiego na wolnym powietrzu

· Spacer po dzielnicy żydowskiej i starówce Kordoby

· Typowe andaluzyjskie śniadania

· Wyjście na tapas

· Imprezę integracyjną

· Przygotowywanie typowych hiszpańskich przystawek

· Udział w lokalnych fiestas i festiwalach, czyli kontakt z kulturą i życiem miasta. 

Oferujemy również dodatkowe atrakcje, takie jak wycieczki, warsztaty i mini kursy. Będziecie mogli pojechać na plażę 

lub spędzić dzień na łonie natury, uczestniczyć w warsztatach yogi, nauczyć się przygotowywać tapas czy tańczyć 

sevillanas.

Program zajęć kulturalnych w Fábrica de Idiomas
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Znudziły się Wam typowe leniwe wakacje? Nie wiecie, jak trafić do najlepszych restauracji w mieście i macie dosyć 

miejsc dla turystów? Chcecie zobaczyć, jak się żyje w Kordobie i przeżyć niezapomniane chwile poznając hiszpański 

styl życia?

Chcemy zaproponować Wam bogaty program kulturalno-turystyczny, który odsłoni przed Wami sekrety Andaluzji. 

Wspólnie zwiedzimy miejsca nieznane turystom, poznamy ciekawostki, których nie znajdziecie w żadnych przewodni-

kach. Z nami poznacie proces wyrobu hiszpańskiego wina, zasmakujecie andaluzyjskiej kuchni, nauczycie się degusto-

wać oliwę z oliwek, spróbujecie hiszpańskiej szynki serrano, zrelaksujecie się w arabskich łaźniach, weźmiecie udział     

w pokazie flamenco. Organizujemy też dodatkowe atrakcje w oparciu o kalendarz kulturalny miasta. Każde doświadcze-

nie jest wyjątkowe, a każdy miesiąc ukazuje nowe oblicze Kordoby i Andaluzji.

Wizyty turystyczne i przyjemności gastronomiczne to tylko wymówka, aby ćwiczyć język hiszpański. Dzięki nim zrobicie 

szybkie postępy lub nauczycie się podstawowego słownictwa.

Mamy nadzieję, że wrócicie do domu z mnóstwem nowych doświadczeń i przyjaźni z osobami, które podzielą z Wami 

fascynację Hiszpanią.

Zapewniamy, że te wakacje będą wyśmienite i niezapomniane.

Program Experience Spain
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W małych, najwyżej 15-osobowych grupach, w przyjaznej atmosferze wspólnie wybierzemy się w podróż po hiszpań-

skiej tradycji.

Poniedziałek trzech kultur - skarby dawnej Kordoby i tradycja. Nocny spacer uliczkami dzielnicy żydowskiej. 

Wtorek w tyglu kultur - łaźnie i herbaciarnie arabskie z szumiącą wodą w tle i flamenco.

Środowe grzeszki kulinarne - jedna z najlepszych hiszpańskich szynek serrano w niezapomnianym otoczeniu Parku 

Narodowego Sierra de Cardeña. Od marcepanu po wiszące domy w Montoro. Spektakl „Pasja i duch andaluzyjskich koni”. 

Czwartek szlakami Białych Miasteczek - perły Hiszpanii czyli gaje oliwne i proces produkcji złocistej oliwy z oliwek oraz 

nektar bogów czyli wizyta w winiarniach i winnicach Montilla-Moriles oraz degustacja tradycyjnego wina. 

Piątek w Sewilli lub w Kadyksie.

Weekendowy odpoczynek na najpiękniejszych plażach Europy.

Dodatkowe proponowane przez nas wizyty są niespodziankami. Proponujemy też atrakcje sezonowe, takie jak majowe 

tradycje ludowe, koncerty gitarowe, degustacje wina, pokazy koni hiszpańskich, wizyty w fabryce tradycyjnych andalu-

zyjskich słodkości w Rute, uczestniczenie w winobraniu czy zbiorach oliwek.

· Zakwaterowanie
Uczestnicy Programu Experience Spain będą zakwaterowani, zgodnie z życzeniem, w hotelach cztero lub pięciogwiazd-

kowych lub apartamentach.

Cena Programu Experience Spain nie 

obejmuje przejazdu. Więcej szczegółów 

i aktualny cennik znajdziecie na naszej 
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Najbliższe lotniska hiszpańskie znajdują się w Madrycie, Sewilli, Maladze i Grenadzie. 

Od każdego z nich Kordoba oddalona jest o najwyżej 2 godziny drogi. Chętnie doradzimy 

Wam jak najłatwiej i najtaniej dojechać z Waszego miasta do Kordoby.

Jak do nas dojechać?

Fábrica de Idiomas

c/ Decano Fernández de Castillejo 2, local

14004 Córdoba, España (Hiszpania)

skype: fabrica.de.idiomas

info@fabricadeidiomas.com

T: +34 678078054

T: +34 663665665

facebook: Fabrica de Idiomas

twitter: @fabrica_idiomas


