Salamanca
De gemoedelijke sfeer van een kleine plaats maar de voordelen van een grote stad? Dan is Salamanca de
uitgelezen plek om een Spaanse cursus te gaan doen! Door de vele studenten die hier wonen hangt er een
leuke en levendige sfeer. La Plaza Mayor is het gezellige middelpunt van de stad waar iedereen zich ‘s avonds
verzamelt om een hapje te eten en daarna het nachtleven te verkennen. Naast een rijke historie om te ontdekken
(de oudste universiteit van Spanje staat hier) kun je hier ook heerlijk winkelen of rustig met een boek op een
terrasje zitten. Mogelijkheden voor uitstapjes buiten de stad zijn er volop: prachtige bergen en andere natuur
omringen deze mooie plaats in het westen van Spanje. ¡Bienvenido a Salamanca!

Colegio Delibes
De school Colegio Delibes is gelegen op 5 minuten loopafstand van La Plaza Mayor. Persoonlijke aandacht en
gekwalificeerde docenten waarborgen een hoge kwaliteit van de cursussen. Naast de klaslokalen vindt je er een
bibliotheek en een zaaltje met gratis toegang tot het internet. Een leuke patio om in de pauzes koffie te drinken
maken het tot een typisch Spaanse school. Colegio Delibes biedt op iedere doordeweekse dag gratis lezingen
aan (van 11.00-12.00 uur en van 17.00-18.00 uur) over Spaanse kunst, literatuur en geschiedenis.

De lessen
De lessen van de standaard intensieve cursussen (20 lesuren per week) vinden plaats van 9.00-13.00 uur of van
14.00-18.00 uur. Dit wordt aangegeven op je eerste lesdag wanneer je de niveau-test doet. Een klas bestaat uit
maximaal 10 leerlingen. Een lesuur duurt 55 minuten.
Naast bovengenoemde cursus zijn er ook uitgebreidere cursussen zoals Spaanse Taal en Cultuur, Spaanse Taal
en Literatuur, Spaanse Taal en Toerisme, Business Spaans en cursussen ter voorbereiding van het D.E.L.E.examen. Voor meer informatie en prijzen van deze cursussen kun je contact opnemen met het secretariaat.

Prijzen cursussen en startdata
Elke maandag kun je starten met een cursus op een hoger niveau. Voor 2020 gelden de volgende startdata voor
beginners:
JANUARI

6
3
2

JULI

FEBRUARI
MAART

AUGUSTUS
SEPTEMBER

6
3
7

APRIL
MEI
JUNI

6
4
1

OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

5
2
7

Soort cursus
20 uur per week

•

1 week
€ 200,-

2 weken
€ 380,-

3 weken
€ 525,-

4 weken
€ 675,-

5 weken
€ 790,-

Voor de prijzen van andere cursussen of cursussen van meer dan 6 weken kun je contact opnemen met
het secretariaat.

Feestdagen 2020
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, 6 januari, 9 april, 10 april, 23 april, 1 mei, 15 augustus, 12 oktober, 6 december, 8 december, 25
december.

Accommodatie en prijzen 2020
Soort accommodatie
Gedeeld appartement
met cursisten. 1pk.
Studentenresidentie.
1pk. Incl. ontbijt
&lunch
Gastgezin. 1pk. incl.
ontbijt&lunch
Gastgezin. 1pk. incl.
ontbijt, lunch&diner

2 weken
€ 230,-

3 weken
€ 300,-

4 weken
€ 360,-

€ 23,-/dag

€ 22,-/dag
€ 24,-/dag

•

Bovenstaande prijzen zijn voor een eenpersoonskamer. Voor prijzen voor tweepersoonskamers en
prijzen voor 5 of meer weken kun je contact opnemen met het secretariaat.

•

Check-in: zondag voor de cursus na 12.00 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.

