Vejer de la Frontera
La Janda
De school is onderdeel van het International House netwerk, waardoor de kwaliteit van de lessen voldoet aan en
hoge standaard. Door de kleinschalige omvang van de school hangt er een gezellige en persoonlijke sfeer en is
er tijdens en buiten de lessen direct contact tussen de leerlingen en de docenten. De groepen zijn klein en
bestaan uit maximaal 10 studenten. De school is gesitueerd in een 18e-eeuws huis in het midden van het
historisch centrum. Naast de standaardlessen biedt de school een verscheidenheid aan culturele en sportieve
activiteiten.

Lessen
Bij de standaard intensieve cursus van 20 lesuren per week vinden de lessen plaats van 09.00-12.50 uur of
11.10 tot 14.50 uur. Een lesuur duurt 50 minuten. De school biedt ook gratis culturele activiteiten aan per week
waar studenten vrijblijvend aan kunnen deelnemen. Elke maandag kun je starten met een cursus op een hoger
niveau. Er zitten 4 tot 10 cursisten in een klas.
Naast de standaard intensieve cursus kun je ook kiezen voor privélessen of voor Spaans & yoga, Spaans &
surfen, Spaans & flamenco, Spaans en paardrijden of Spaans en golf. Neem voor de prijzen en mogelijkheden
van deze cursussen contact op met het secretariaat.

Prijzen cursussen en startdata
Elke maandag kun je starten met een cursus op een hoger niveau. In 2017 zijn er vaste startdata voor beginners.
Vraag hier naar bij het secretariaat.
Soort cursus

1 week

2 weken

3 weken

4 weken

20 uur per week
30 uur per week

€ 180,€ 270,-

€ 350,€ 530,-

€ 510,€ 780,-

€ 660,€ 1020,-

-

Voor de prijzen van andere cursussen of cursussen van meer dan 5 weken kun je contact opnemen met
het secretariaat.
La Janda rekent € 35,- administratiekosten per boeking.

Feestdagen 2017
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, 14 april, 28 april, 1 mei, 15 augustus, 12 oktober, 1 november, 8 december, 25 december
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Accommodatie en prijzen
Soort accommodatie
Gedeeld appartement met
cursisten. 1pk. *
Gastgezin. 1pk.
Incl. ontbijt& lunch*
Gastgezin. 1pk.
Incl. ontbijt& lunch &
diner*
Privé appartement
Privé appartement Juli &
augustus

1 week
€ 140,-

2 weken
€ 280,-

Extra nacht
€ 35,-

€ 195,-

€ 390,-

€ 35,-

€ 230,-

€ 460,-

€ 40,-

€ 250,€ 360,-

€ 500,€ 720,-

€ 60,€ 70,-

*Voor de maanden juli en augustus geldt een supplement van € 30,- per week



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 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.
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