Cádiz
In mei 2010 is in Cádiz een International House school geopend. Dit na groot succes van de IH-scholen in
verschillende andere steden in Spanje. Cádiz ligt aan de Golf van Andalucía, in de provincie Andalucía. Het
wordt aan drie zijden door water omgeven en heeft hierdoor een heerlijk zacht klimaat. De stad is zo'n 3000 jaar
oud en heeft een interessante geschiedenis door de vele groepen mensen die zich de afgelopen eeuwen hier
hebben gevestigd. De bruisende geschiedenis van deze verschillende culturen is terug te zien in het oude
centrum van de stad. Hier vind je mooie traditionele gebouwen, smalle straatjes en de prachtigste pleinen waar
de lokale bevolking tijdens de siësta graag vertoeft.
Omdat de stad omringd is door water, is er aan strand geen gebrek. Cádiz staat bekend om zijn grote haven voor
in- en uitvoer, en wordt daarnaast ook gebruikt als vissers- en passagiershaven. Vanuit de haven van Cádiz is
het mogelijk de Canarische eilanden per boot aan te doen. Cádiz bezit een indrukwekkende combinatie van
architectuur, natuur en geschiedenis. Bovendien zijn de stranden van de stad prachtig en de gaditanos gastvrije
en open personen.

Clic Cádiz
Deze school is onderdeel van het International House netwerk, waardoor de kwaliteit van de lessen voldoet aan
een hoge standaard. Door de omvang van de school hangt er een gezellige en persoonlijke sfeer en is er tijdens
en buiten de lessen direct contact tussen de leerlingen en de docenten. De school ligt op een steenworp
afstand van het strand, de oude stadsmuren en het stadscentrum.

De lessen
Een standaard intensieve cursus bestaat uit 20 lesuren in de week. Een lesuur duurt 50 minuten. De lessen
vinden plaats van 9.15-13.00 uur of 11.20-15.10 uur. Het maximum aantal cursisten per klas is 10. Naast de
standaard lesuren biedt Clic Cádiz ook nog 4 gratis culturele activiteiten per week aan waar studenten vrijblijvend
aan kunnen deelnemen.
Naast de standaardcursussen biedt de school ook andere cursussen aan zoals privélessen, cursussen ter
voorbereiding van het DELE-examen, Spaanse Taal & Cultuur voor 50+-ers, Spaans & Stage lopen en Spaans &
Surfen. Neem voor meer informatie en prijzen van deze cursussen contact op met het secretariaat.

Prijzen cursussen en startdata 2018
Als je al kennis hebt van het Spaans kun je op elke maandag van het jaar starten. Voor beginners zijn er in 2018
de volgende vaste startdata:
JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI

Soort cursus*
20 uur per week
25 uur per week
(20 + 5 uur
conversatie)

8, 22
5, 19
12, 26
9, 23
7, 21
4, 18

1 week
€ 195,€ 245,-

JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

2 weken
€ 390,€ 490,-

3 weken
€ 575,€ 725,-

2, 16, 30
13, 27
10, 24
15, 29
5, 12
3

4 weken
€ 760,€ 960,-
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* Voor de prijzen van andere cursussen of cursussen van meer dan 5 weken kun je contact opnemen met het
secretariaat.
* Clic Cádiz rekent ongeveer € 20,- voor het lesmateriaal (per niveau). Er zijn geen boekingskosten.

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.
Eerste lesdag 2018: 8 januari. Laatste lesdag 2018: 21 december.
12 februari, 28 februari, 30 maart, 1 mei, 15 augustus, 8 oktober, 12 oktober, 1 november, 6 december,
8 december

Accommodatie en prijzen
Soort accommodatie*
Gedeeld appartement met
cursisten. 1pk.
Studentenresidentie. 1pk.
Privé appartement (1 of 2
slaapkamers)
Gastgezin. 1pk.
Incl. ontbijt.

1 week
€ 115,-

2 weken
€ 230,-

Extra nacht
€ 25,-

€ 190/ 210,-*
€ 370,-/ 600,-**

€ 380/ 420,-*
€ 740,-/ 1200,-**

€ 35,-*
€ 65,-/ 100,-**

€ 160,-

€ 320,-

€ 35,-

* prijs is afhankelijk van de maand
** prijs is afhankelijk van hoog of laag seizoen
•

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.

•

De studentenresidentie is alleen beschikbaar tijdens de maanden juli, augustus en september

•

Alle accommodatie is op maximaal 20 minuten loopafstand van de school gelegen.

•

Check-in: zondag voor de cursus na 16.00 uur. Check-out zaterdag na de cursus voor 12.00 uur.

•

Clic Cádiz rekent geen boekingskosten voor het boeken van accommodatie.

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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