Valencia
Valencia is een moderne en gezellige Spaanse stad die de laatste jaren enorm in populariteit is gestegen. Je
vindt er de typische Spaanse cultuur met vele bezienswaardigheden, een bruisend uitgaansleven waar je tot de
vroege uurtjes kunt doorgaan, typische Spaanse tapasbarretjes en prachtige lange zandstranden. Bezoek één
van de mooie parken of de gezellige markten die in de stad te vinden zijn en geniet van een lekkere cocktail aan
één van de terrasjes aan het strand. Leer het salsadansen van de experts in een Spaanse discotheek of geniet
van het gewone dagelijkse leven op straat. Ervaar het echte Spaanse leven in Valencia!

Costa de Valencia
De school is gelegen in de universiteitszone tussen het historische centrum en het strand. De school is al jaren
hét instituut in Valencia voor het leren van de Spaanse taal en gekwalificeerd door het Cervantes-instituut. De
docenten zijn allen gediplomeerde native speakers en hebben ruime ervaring in het doceren van de Spaanse
taal. In de middag, na de lessen, worden tal van activiteiten aangeboden om de cultuur en het karakter van de
Spanjaarden te leren kennen. Cursisten kunnen gratis en geheel vrijblijvend aan deze activiteiten meedoen.

Lessen
Je kunt met een Spaanse cursus starten op iedere maandag, ongeacht je niveau. De standaard intensieve
cursussen bestaan uit 20 lesuren per week. Een lesuur duurt 50 minuten. De groepen bestaan uit maximaal 8
cursisten. Er kan naast de intensieve cursus een extra cursus worden gevolgd. De extra cursussen zijn 10 uur
per week. De volgende combinaties zijn mogelijk: super-intensieve cursus, conversatiecursus, uitspraak, zakelijk
Spaans, literatuur, toerisme, Spaanse cinema, moderne Spaanse geschiedenis, voetbal en Spaanse cultuur.
Verder biedt de school privélessen, en cursussen ter voorbereiding op het DELE-examen aan. Neem voor
informatie en prijzen over deze (extra) cursussen contact op met het secretariaat.

Prijzen cursussen en startdata 2020
Je kunt elke maandag starten met een cursus, ongeacht je niveau. De prijzen in 2020 zijn als volgt:
Soort cursus

1 week

2 weken

3 weken

4 weken

20 uur per week

€ 180,-

€ 315,-

€ 460,-

€ 615,-

- Voor de prijzen van andere cursussen of cursussen van meer dan 5 weken kun je contact opnemen met het
secretariaat.
- Costa de Valencia rekent € 35,- boekingskosten voor het boeken van de cursus. Lesmateriaal, welkomstpakket
en verschillende activiteiten zijn inclusief.

Feestdagen 2020
Op feestdagen is er geen les. Deze uren worden later in de week ingehaald door elke dag de les wat langer te
maken. Wanneer er twee feestdagen in één week vallen, worden slechts de uren van één dag ingehaald.
Feestdagen waarop geen les is in 2020 zijn:
1 januari, 6 januari, 22 januari, 19 maart, 10 april, 13 april, 20 april, 1 mei, 24 juni, 15 augustus, 9 oktober, 12
oktober, 8 december, 25 december.
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Accommodatie en prijzen 2020
Soort accommodatie
Gedeeld appartement met
cursisten. 1pk.
Gastgezin. 1pk.
Incl. ontbijt& lunch
Gastgezin. 1pk.
Incl. ontbijt& lunch & diner

1 week
€ 115,-

2 weken
€ 230,-

Extra nacht
€ 25,-

€ 190,-

€ 380,-

€ 30,-

€ 215,-

€ 430,-

€ 33,-

•

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 17.00 uur. Check-out zaterdag na de cursus voor 11.00 uur.

Voor andere accommodatie mogelijkheden, meer informatie en 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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