Buenos Aires
Buenos Aires is één van de meest ‘Europese’ steden van Zuid-Amerika, maar heeft desondanks toch een heel
eigen karakter gevormd wat heel veel reizigers aantrekt. Buenos Aires is de stad van de tango, maar ook die van
Maradona, van de levendige volkswijk La Boca, maar ook die van de chique buurt Puerto Madero. De inwoners
van Buenos Aires, de porteños, zeggen zelf regelmatig lange dagen te maken: hun avonden beginnen vaak met
een lang diner, gevolgd door koffie en dessert, een drankje in een café, een bezoek aan een discotheek en een
ontbijt bij zonsopgang alvorens ze naar huis gaan. Het openbaar vervoer zorgt ervoor dat dit allemaal mogelijk is:
taxi’s, de ‘subte’ (de metro) en bussen vervoeren de porteños continu. Buenos Aires is dus een stad die nooit
slaapt. Met Buenos Aires als bestemming is een onvergetelijke reis gegarandeerd!

Elebaires
Of je nu naar Buenos Aires gaat als student, als wereldreiziger, als vluchtige toerist, of voor zaken; Elebaires
heeft voor iedere cursist een geschikte cursus. Op het instituut werken alleen hooggekwalificeerde docenten die
in een vriendelijke omgeving hun lessen geven en die garant staan voor de kwaliteit van hun cursussen.
Elebaires verzorgt niet alleen lessen Spaans, maar biedt ook volop mogelijkheden om in contact te komen met
de stad en met de Argentijnse cultuur. Elebaires is een school die je helpt je Spaans te verbeteren, zowel binnen
als buiten het leslokaal.

De lessen
De standaard intensieve cursus bestaat uit 20 lesuren per week. Het maximum aantal cursisten per groep is 6
zodat er extra persoonlijke aandacht is. Naast de standaard intensieve cursus kun je ook kiezen uit o.a. de
volgende cursussen: Superintensief (30 lesuren per week), privéles, specifieke cursussen zoals zakelijk Spaans,
medisch Spaans of juridisch Spaans. Voor meer informatie kun je terecht bij het secretariaat.

Prijzen cursussen en startdata
Elke maandag kun je starten met een cursus op elk niveau.
LET OP: PRIJZEN ZIJN IN AMERIKAANSE DOLLARS.

Soort cursus

1 week

2 weken

3 weken

4 weken

20 uur per week

$ 190

$ 380

$ 570

$ 760

30 uur per week

$ 450

$ 900

$ 1350

$ 1800



Elebaires rekent $ 65 inschrijfkosten.

Accommodatie en prijzen
Soort accommodatie

1 week

2 weken

3 weken

4 weken

Gastgezin. 1pk. incl.
ontbijt + diner (ma t/m
vrij)

$ 295

$ 590

$ 885

$ 1180

Studentenresidentie.
2 pk.

$ 195

$ 390

$ 585

$ 780

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.
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