Córdoba
Córdoba is een prachtige oude stad waarin veel historie is terug te vinden. Vroeger was Córdoba een van de
belangrijkste steden ter wereld. In de tijd van de middeleeuwen had de stad maar liefst 500.000 inwoners. Uit
deze periode zijn nog vele monumenten bewaard gebleven die nu nog te bewonderen zijn. Hiervan is de
Mezquita de meest bezochte attractie. Vanwege deze bijzondere historie, waarin verschillende culturen hun
stempel hebben achtergelaten, staat het oude centrum van Córdoba op de Werelderfgoedlijst van Unesco.
Wanneer je in Córdoba verblijft, verdiep je dan zeker in het verleden en bezoek een aantal musea en
monumenten. Je zult je ogen uitkijken!
De stad ligt aan de rivier Guadalquivir en aan de voet van het gebergte Sierra Morena. Córdoba is de warmste
stad van Europa. Ook in de winter is het heerlijk vertoeven op terrasjes in de oude stad. Mochten de
temperaturen in de middaguren te hoog aanlopen, gebruik deze tijd dan voor een typische Spaanse siësta, of
duik een koel museum in.

Academica Hispánica
De school ligt op een prachtige locatie, midden in het historisch centrum van Córdoba. Maar tegelijkertijd bevindt
het zich vlakbij het moderne gedeelte van de stad en bij de winkelcentra. Academica Hispánica is onderdeel van
International House. International House is al jaren een van de grootste Spaanse talenscholen van Spanje. Ze
hebben een zeer ruime ervaring in het doceren van de Spaanse taal. De school biedt de hele week door
verschillende gratis sociale en culturele activiteiten aan voor de cursisten. Dit is ook meteen een leuke manier om
andere cursisten te leren kennen.

De lessen
De standaardcursussen van 20 lesuren per week vinden plaats van 9.15-10.55 uur en 11.20-13.00 uur. Een
lesuur duurt 50 minuten. Het maximum aantal cursisten is 6.

Prijzen cursussen en startdata
Elke maandag kun je starten met een cursus, ongeacht je niveau.
Soort cursus*
20 uur per week

1 week
€ 175,-

2 weken
€ 345,-

3 weken
€ 505,-



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



Academia Hispánica rekent € 50,- boekingskosten voor het boeken van een cursus. Lesmateriaal is
inclusief.

Feestdagen 2017
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.
6 januari, 28 februari, 13 april, 14 april, 1 mei, 26 mei, 15 augustus, 8 september, 12 oktober, 24 oktober, 1
november, 6 december, 8 december.
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Accommodatie en prijzen
Soort accommodatie
Gedeeld appartement
met cursisten. 1pk.
Privé appartement
Gastgezin. 1pk.
Incl. ontbijt & lunch
Gastgezin. 1pk.
Incl. ontbijt & lunch &
diner

1 week
€ 105,-

2 weken
€ 210,-

Extra nacht
€ 20,-

Prijzen op aanvraag
€ 165,-

€ 330,-

€ 30,-

€ 205,-

€ 410,-

€ 35,-



Bovenstaande prijzen zijn voor een eenpersoonskamer. Voor prijzen voor tweepersoonskamers 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.



Academia Hispánica rekent € 45,- boekingskosten per persoon 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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