Playa del Carmen
Playa del Carmen is een heerlijke plek om een tijdje te verblijven en je onder te dompelen in het Spaans. Het
heeft alle voordelen van een Mexicaans Caribisch resort - een schitterend wit zandstrand, een turquoise zee en
vele barretjes en restaurants – en toch is het een stadje met een erg relaxte sfeer gebleven. Een sfeer die je niet
zo snel zult tegenkomen in de grootschalige toeristenoorden elders aan de kust. Er is genoeg te doen en te zien
en de rustig kabbelende branding lijkt in Playa het levensritme te bepalen. Een ideale omgeving dus om Spaans
te leren!

International House Riviera Maya
De school IH Riviera Maya is opgezet in 2003. Voortgekomen uit een samenwerking tussen IH Barcelona en IH
Mexico City profiteert IH Riviera Maya van de meer dan 30 jaar ervaring in talenonderwijs en docententraining
die deze scholen in de loop der jaren hebben opgebouwd.
Het schoolgebouw is gelegen in het centrum van Playa del Carmen, dichtbij het strand en met veel gezellige
winkeltjes en barretjes in de buurt. De school heeft 10 ruime leslokalen, een computerzaal met toegang tot het
internet en een mooie exotische tuin waar je tussen de lessen door even kunt bijkomen. Verder is er op de
begane grond een restaurant gevestigd waar je als cursist van de school voor een speciale prijs van een menu
kunt genieten.
Als je een school zoekt waar je effectief Spaans kunt leren in een veilige, relaxte en mooie omgeving dan is dit
de school voor jou!

De lessen
De lessen van een standaardcursus van 20 lesuren per week vinden normaliter plaats van 9.30-13.30 uur. Een
lesuur duurt 55 minuten. Een klas bestaat uit maximaal 8 leerlingen. Op IH Riviera Maya werken ervaren
docenten die zijn afgestudeerd aan de universiteit en getraind om Spaans aan buitenlanders te doceren.
Naast de standaard intensieve cursus kun je ook kiezen uit o.a. de volgende cursussen:
Standaard intensief & óf Mexicaans koken óf Duiken óf Dansen óf Medisch Spaans óf “Ontdek Mexico” óf
voorbereiding op het DELE-examen (allemaal 30 lesuren per week), privélessen of een cursus voor families.
Voor meer informatie over deze cursussen kun je terecht bij het secretariaat.

Prijzen cursussen en startdata
Elke maandag kun je starten met een cursus op hoger niveau. Voor beginners zijn er vaste startdata. Voor 2019
zijn de startdata voor beginners:
JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI

14, 28
11, 25
11, 25
8, 22
6, 20
3, 17

JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

1, 15, 29
12, 26
9, 23
7, 21
4, 18
2, 16, 30
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LET OP: PRIJZEN ZIJN IN AMERIKAANSE DOLLARS.
Soort cursus
20 uur per week

1 week
$ 230

2 weken
$ 460

3 weken
$ 690

4 weken
$ 920

•

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 2019
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, 9 februari, 23 maart, 29 maart, 30 maart, 4 mei, 23 november, 25 december

Accommodatie en prijzen
Soort accommodatie
Student residentie. 1pk.
Student residentie.
1 pk.
Incl. ontbijt
Gastgezin. 1pk.
Incl. ontbijt.
Gedeeld appartement.
1 pk.

•

Per nacht
$ 36
$ 42

$ 33
$ 43

Bovenstaande prijzen zijn voor een eenpersoonskamer. Voor prijzen voor tweepersoonskamers, prijzen
inclusief lunch (mogelijk bij gastgezin en studentenresidentie) 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.
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