Palma de Mallorca
Mallorca is een zeer geliefde bestemming in Spanje, vooral vanwege het prachtige landschap. Maar ook het
warme Mediterrane klimaat, de gastvrijheid van de bewoners en de rijke en gevarieerde cultuur waaronder het
heerlijke eten, maken Mallorca tot een prachtige plek om aan je Spaans te werken.
De hoofdstad van het eiland, Palma de Mallorca, is een sprankelende stad met zo’n 300.000 inwoners en is
gelegen in prachtige baai. Er is een levendige kunstscene en een gezellig nachtleven. Palma de Mallorca is
Spaans en kosmopolitisch, historisch en liberaal en bijna altijd warm en zonnig!

International House Palma
De school is gevestigd op Calle Mateu Obrador 7 en bestaat uit 3 ruime verdiepingen met meer dan 20 leslokalen
en een paar recreatieruimtes.
De docenten die werkzaam zijn op IH Palma zijn afgestudeerd aan de universiteit en getraind om Spaans aan
buitenlanders te doceren

De lessen
De standaard intensieve cursussen bestaan uit 20 lesuren per week. Een lesuur duurt 55 minuten. Je hebt
dagelijks les van 9.30-13.30 uur*. Dit is inclusief een pauze van 20 minuten. Het maximum aantal cursisten per
groep is 10. Er is veel aandacht voor conversatie en de lessen worden geheel in het Spaans gegeven zodat je
snel veel Spaans leert!
Naast de standaardcursussen biedt de school o.a. de volgende cursussen aan: Spaans & zeilcursus, privélessen
en cursussen voor 50+-ers.
De school biedt buiten de lessen gratis sociale en culturele activiteiten aan.
* In juli en augustus kan het zijn dat sommige lessen naar de middag of de avond worden verplaatst.

Prijzen cursussen en startdata
Elke maandag kun je starten met een cursus op een hoger niveau. Voor 2018 gelden de volgende startdata voor
beginners:
JANUARI

2, 15, 29

JULI

2, 16, 30

FEBRUARI

12, 26

AUGUSTUS

13, 27

MAART

12

SEPTEMBER

10, 24

APRIL

9, 23

OKTOBER

8, 22

MEI

7, 21

NOVEMBER

5, 19

JUNI

4, 18

DECEMBER

3, 17, 31

De volgende maandagen zijn feestdagen en de cursus start daarom op dinsdag: 1 januari, 2 april.

Soort cursus*

1 week

2 weken

3 weken

4 weken

20 uur per week

€ 210,-

€ 420,-

€ 600,-

€ 800,-

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

Feestdagen 2018
Op deze dagen is er geen les. De les wordt niet ingehaald op een andere dag.
1 januari, 6 januari, 20 januari,1 maart, 29 maart, 30 maart, 2 april, 1 mei, 15 augustus, 12 oktober, 1 november,
6 december, 8 december, 25 december, 26 december.

Accommodatie en prijzen
Soort accommodatie*

1 week

2 weken

Extra nacht

Gedeeld appartement
met cursisten. 1pk.

€ 260,-

€ 520,-

€43,50

Gastgezin. 1pk.
Incl. ontbijt.

€ 210,-

€ 420,-

€35,-

- 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 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.

