Barcelona
Barcelona is een bruisende stad waar u een mix van culturen aantreft. U kunt genieten van de prachtige
architectuur van Gaudí, shoppen bij de grote Spaanse modeketens, ronddwalen door de nauwe straatjes van de
oude stad of lekker luieren op het strand. ‘s Avonds eet u tapas in een gezellige bar in de stad of een heerlijk
vismenu in de haven. Kortom, een veelzijdige stad die iedereen wat te bieden heeft!

International House Barcelona
De school is gelegen in het centrum van Barcelona op vijf minuten lopen van Plaza Catalunya. De school bestaat
al sinds 1972 en is daarmee één van de oudste talenscholen in Barcelona, zij hebben dus een ruime ervaring in
het geven van Spaanse les aan buitenlanders. Er zijn 40 leslokalen een bibliotheek en een internetlokaal. De
studenten komen van over de hele wereld en er hangt een gezellige sfeer op de school.

Lessen
Een standaard intensieve cursus bestaat uit 20 lesuren in de week. De lesuren bij deze cursus zijn van 9.30 tot
13.30. De lesuren duren 55 minuten. Naast de standaard lesuren biedt de school ook nog gratis culturele
activiteiten aan waar studenten vrijblijvend aan kunnen deelnemen. Er zijn 6-10 cursisten in een groep. Naast de
standaard intensieve cursus kun je ook kiezen uit o.a. de volgende cursussen: Conversatie en Spaanse cultuur of
creatieve workshops, privéles, cursussen die je voorbereiden op het DELE-examen, cursus zakelijk Spaans of
een cursus voor 50+-ers. Voor meer informatie kun je terecht bij het secretariaat.

Prijzen cursussen en startdata 2020
Elke maandag kun je starten met een cursus op een hoger niveau. In 2020 zijn er de volgende vaste startdata
voor beginners:
JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI

Soort cursus
20 uur per week

13, 27
10, 24
9, 23
6, 20
4, 18
2 (dinsdag), 15, 29

1 week
€ 210,-

2 weken
€ 420,-

JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

3 weken
€ 600,-

13, 27
10, 24
7, 21
5, 19
2, 16, 30
14, 28

4 weken
€ 800,-

- Voor de prijzen van andere cursussen of cursussen van meer dan 5 weken kun je contact opnemen met het
secretariaat.
- Het lesmateriaal zit bij de prijs inbegrepen.
- Er worden geen boekingskosten gerekend.

Feestdagen 2020
Op deze dagen is er geen les en de les wordt niet ingehaald op een andere dag. Voor de feestdagen die op
maandag vallen geldt dat de eerste lesdag op dinsdag is.
1 januari, 6 januari, 10 april, 13 april, 1 mei, 1 juni, 24 juni, 15 augustus, 11 september, 24 september, 12
oktober, 8 december, 25 december, 26 december.

Accommodatie en prijzen 2020
Soort accommodatie
Gedeeld appartement met
cursisten. 1pk.
Gastgezin. 1pk.
Incl. ontbijt.

1 week
€ 270,-

2 weken
€ 540,-

Extra nacht
€ 45,-

€ 215,-

€ 430,-

€ 36,-

•

Bovenstaande prijzen zijn voor een eenpersoonskamer. Voor prijzen voor tweepersoonskamers, prijzen
inclusief lunch en/of diner (mogelijk bij gastgezin) en prijzen voor 3 of meer weken kun je contact
opnemen met het secretariaat.

•

Check-in: zondag voor de cursus na 14.00 uur. Check-out zaterdag na de cursus voor 12.00 uur

•

Voor het gedeeld appartement betaal je € 200,- borg.

Voor meer informatie een aanmelding kun je een mailtje sturen naar info@molinosdeviento.nl. Wij sturen je dan
een aanmeldingsformulier en zullen je vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

