Sevilla
Het bruisende Sevilla is de hoofdstad van Andalusië. Verschillende culturen hebben hier hun sporen
achtergelaten en je vindt in deze stad dan ook tal van historische overblijfselen. Bezoek bijvoorbeeld de prachtige
kathedraal en zijn Giralda (van oorsprong een Moorse minaret), betreed het paleis Alcazár waarin zowel Moren
als christenen leefden of slenter door de pittoreske steegjes van Barrio Santa Cruz, de voormalige joodse wijk.
Naast alle historie en de smeltkroes van culturen die je in Sevilla aantreft kun je natuurlijk ook heerlijk relaxen in
1 van de mooie parken die de stad rijk is of genieten van een gazpacho aan de rivier de Guadalquivir. Niet te
vergeten is Sevilla de bakermat van de Spaans flamenco; deze dans- en muziekstijl is te bewonderen tijdens de
flamencoshows die op verschillende plekken in de stad opgevoerd worden. Sevilla is een stad die dag en nacht
leeft en waar je een onvergetelijke tijd zult hebben!

International House Sevilla
International House Sevilla biedt studenten van over de hele wereld al meer dan 25 jaar de kans om Spaans te
komen studeren. De school hecht niet alleen veel waarde aan goede en enthousiaste docenten en de juiste
lesmethodes; ook zijn er voor de studenten diverse culturele en sociale activiteiten. Gedurende het hele jaar
worden er op verschillende niveaus lessen aangeboden. De school is gelegen in het centrum, vlakbij de
kathedraal.

De lessen
Een standaard intensieve cursus bestaat uit 20 lesuren in de week. De lesuren bij deze cursus zijn van 9.15 tot
13.00 uur. De lesuren duren 50 minuten. Naast de standaard lesuren biedt de school ook nog gratis culturele
activiteiten aan waar studenten vrijblijvend aan kunnen deelnemen. Er zijn 6-10 cursisten in een groep.
Naast de standaard intensieve cursus kun je ook kiezen uit o.a. de volgende cursussen:
Intensief (25 lesuren per week, lestijden: 9.15-14.20 of 15.10 uur), Superintensief (30 lesuren per week, lestijden:
9.15-15.10 uur), privéles, cursussen die je voorbereiden op het DELE-examen, een cursus medisch Spaans,
cursus zakelijk Spaans of een cursus voor 50+-ers. Voor meer informatie kun je terecht bij het secretariaat.

Prijzen cursussen en startdata 2020
Elke maandag kun je starten met een cursus, ongeacht je niveau.
Soort cursus
20 uur per week
30 uur per week

•
•

1 week
€ 205,€ 300,-

2 weken
€ 410,€ 600,-

3 weken
€ 600,€ 890,-

4 weken
€ 790,€ 1180,-

Voor de prijzen van andere cursussen of cursussen van meer dan 4 weken kun je contact opnemen met
het secretariaat.
CLIC Sevilla rekent ongeveer € 20,- voor het lesmateriaal (per niveau). Er zijn geen boekingskosten.
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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.
6 januari, 28 februari, 9 april, 19 april, 10 april, 29 april, 1 mei, 11 juni, 12 oktober, 2 november, 7 december, 8
december.

Accommodatie en prijzen 2020
Soort accommodatie
Gedeeld appartement
met Spanjaarden. 1pk.
Student residentie. 1pk.
Gastgezin. 1pk.
Incl. ontbijt.
Privé studio of
appartement

1 week
€ 140,-

2 weken
€ 280,-

Extra nacht
€ 20,-

€ 200,€ 170,-

€ 400,€ 340,-

€ 35,€ 30,-

Vanaf € 300,-

Vanaf € 600,-

Vanaf € 60,-

•

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.

•

Alle accommodaties zijn op maximaal 20 minuten loopafstand van de school gelegen.

•

Clic Sevilla rekent geen boekingskosten voor het boeken van de accommodatie.

•

Check-in: zondag vanaf 16.00 uur. Check-out zaterdag 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.
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