Bogotá
Met haar acht miljoen inwoners ligt Bogotá in het hart van Colombia op zo’n 2600 meter hoogte. In koloniale
tijden werd deze stad de belangrijkste van Colombia door de aanwezigheid van de Muisca indianen en hun
landbouw. Een hoogtepunt van de stad is het oude historische centrum “La Candelaría”. Naast dit oude centrum
kent de stad verscheidene moderne ‘suburbs’ en vind je downtown het zakencentrum. Verder zijn er het
goudmuseum waar pre-Colombiaans goud te bewonderen is, het klooster van Montserrate met een prachtig
uitzicht over de stad en de Botanische tuinen. In 2006 koos de Lonely Planet Colombia als één van haar top tien
reis hotspots.

International House Bogotá
De school ligt in het historische centrum La Candelaría. Het is een mooi authentiek gebouw wat door de
eigenaars de bijnaam “el palacio” oftwel “het paleis” gekregen heeft. Er zijn 12 ruime opgezette leslokalen en een
computerzaal voor de cursisten. Er worden ook Engelse lessen aan mensen uit Bogotá gegeven dus er zijn
genoeg mogelijkheden om inqoners uit Bogotá en hun cultuur te leren kennen!

De lessen
De standaard intensieve cursus bestaat uit 20 lesuren per week. Je hebt dagelijks les van 9.00-13.00 uur. Het
maximum aantal cursisten per klas is 8.
Naaste de standaard cursussen biedt de school ook privélessen aan. Ook is het mogelijk om je cursus Spaans te
combineren met vrijwilligerswerk met kinderen, ouderen of vluchtelingen. Neem voor meer informatie hierover
contact op met het secretariaat.

Prijzen cursussen en startdata
Elke maandag kun je starten met een cursus op een hoger niveau. In 2018 zijn er de volgende startdata voor
beginners:
JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI

2, 15, 29
12, 26
12, 26*
9, 23
7, 21
5, 18

JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

3, 16, 30
13, 27
10, 24
8, 22
6, 19
3, 17, 31

*Een speciale 3-dagen prijs van $145 voor als je op 26 maart 2018 wilt starten (29 en 30 maart zijn feestdagen).

LET OP: de volgende maandagen zijn feestdagen en hierdoor start de lesweek op dinsdag: 1, januari, 8 januari,
19 maart, 14 mei, 4 juni, 11 juni, 2 juli, 20 augustus, 15 oktober, 5 november, 12 november.

LET OP: PRIJZEN ZIJN IN AMERIKAANSE DOLLARS.
Soort cursus
20 uur per week

1 week
$ 220

2 weken
$ 440

3 weken
$ 660

4 weken
$ 880

•

Voor de prijzen van andere cursussen of cursussen van meer dan 4 weken kun je contact opnemen met
het secretariaat.

•

Prijzen zijn exclusief het lesboek. Dit kost ongeveer $ 40.

Feestdagen 2018
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, 8 januari, 19 maart, 29 maart, 30 maart, 1 mei, 14 mei, 4 juni, 11 juni, 2 juli, 20 juli, 7 augustus, 20
augustus, 15 oktober, 5 november, 12 november, 8 december, 25 december.

Accommodatie en prijzen
Soort accommodatie
Gastgezin. 1pk.
Incl. ontbijt.
Gastgezin. 1pk.
Half pension

Per week
$ 170

Extra nacht
$ 28,50

$ 190

$ 32

Bovenstaande prijzen zijn voor een eenpersoonskamer. Voor prijzen voor tweepersoonskamers, of prijzen voor
het huren van een appartement voor 1 of 2 personen kun je contact opnemen met het secretariaat.
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.

