EASY LANGUAGES
Italiaans in Venetië
Waarom dit programma?
Vanaf 16 jaar, het hele jaar door
Vanaf 1 week
Beroemde stad om zijn kanalen en carnaval
Kleine klassen met familiale sfeer
Activiteitenprogramma inclusief
School in het historische centrum
Door school georganiseerde activiteiten
Verblijf in gastgezin of residentie

Bestemming
Taalcursus in Venetië
Venetië, ook wel de "de stad van de Doges" genoemd, is de hoofdstad van
Veneto, in het noordoosten van Italië. Als je aan Venetië denkt, denk je
meteen aan de beroemde gondels die u over het Grote Kanaal voeren, en de
kanalen door de stad, Saint-Marc, het Dogepaleis en het magnifieke carnaval
.
In het stadscentrum is entertainment nooit ver weg: straattheaters, musical
voorstellingen, muzikanten op een boot, ... en dan nog de vele restaurants,
cafés en barretjes. ook kent de stad een bruisend nachtleven, u kunt met de
Vaporetto (boot van Venetië) naar verschillende casino's, discotheken, cafés
en andere clubs.
De school
Onze partnerschool is gevestigd in een gebouw met een groot terras. Het is
gelegen in het het hart van het historische centrum van Venetië, op een
door erg bekende plaats: "Campo Santa Margherita". Het is een

ontmoetingsplaats waar men kan shoppen in mooie winkels en een pauze kan
nemen op een terras om iets te drinken en te ontspannen.
Accreditaties: de school is officieel erkend door de Italiaanse Minister van
Onderwijs en gecertificeerd door het CSN (Zweedse regering)
De school heeft ter beschikking:
Een wifi-verbinding en computers met internetverbinding
Een uitgeruste studieruimte
Een filmcollectie, beschikbaar tijdens de openingsuren van de school
Een groot terras
Activiteiten tijdens uw verblijf
Elke week organiseert de school sociaal-culturele of sportieve activiteiten
in de namiddag of in de avond, deelname aan deze activiteiten is vrijblijvend.
Deze activiteiten kunnen gratis zijn of tegen kostprijs en de hoeveelheid
activiteiten is afhankelijk van de tijd van het jaar.
Voorbeelden van activiteiten:
Theater
Bioscoop
Rondleidingen
Gastronomische reis en degustatie
Daguitstappen naar Padua, Treviso, Verona, Ferrara, Riviera del Brenta
Villas, etc.

Cursus
Cursus Italiaans: algemene informatie
De lessen duren 55 minuten
Maximaal 12 studenten per klas (gemiddeld 10)
Lesrooster: de lessen vinden plaats in de ochtend of middag, afhankelijk
van het gekozen programma
Niveautest: op de eerste dag van de cursus
Deelnamecertificaat aan het einde van uw verblijf

Alle leraren zijn moedertaalsprekers, gediplomeerd voor het lesgeven
aan buitenlandse studenten
Verschillende cursussen
Standaard cursus: 20 lessen algemeen Italiaans per week
Met dit programma volgt u elke ochtend les van 9:00 tot 13:00 en van 16:30 tot
20:30 les. U werkt hierin aan de 4 basiscompetenties: lees-, schrijf-, luister- en
spreekvaardigheid.
Voorgesteld niveau: A1, B1, B2 en C1
Standaardcursus "budget": 20 lessen per week op specifieke data
(zie data en tarieven)
Dit programma is gelijk aan de standaardcursus maar vindt enkel aan het eind
van de dag plaats (van 16:30 tot 20:30).
Gecombineerde cursus: 20 lessen standaard Italiaans + 5 of 10
privélessen
Bovenop de standaardcursus van 20 lessen, volgt u nog 5 of 10 privélessen
per week tijdens de namiddag. Deze formule is de ideale combinatie als u
gebruik wilt maken van uw verblijf om snel te vorderen in het Italiaans. De
privécursus biedt studenten de mogelijkheid om zich te concentreren op hun
eigen behoeftes en persoonlijke interesses, ter aanvulling op de
ochtendcursus.
Privécursus: 20, 30 of 40 lessen per week
Deze cursussen kunnen op eender welke dag van het jaar beginnen. Dit
programma is zeer flexibel: u kiest de intensiteit, de duur en de inhoud van de
cursus naar uw behoefte. Deze cursus is ideaal wanneer u snel wilt vorderen
in een korte tijd of als u niet eender wanneer les kan volgen.

Cursus Italiaanse kunst: 15 uur per week
Verblijfsduur: 1 of 2 weken

Toegankelijk voor studenten met een gemiddeld niveau. Dit programma biedt
de mogelijkheid tot het leren van een specifieke woordenschat voor kunst. Het
programma bestaat uit begeleide bezoeken in de stad waardoor u de

Venetiaanse schilders en architectuur ontdekt. De entreegelden zijn
inbegrepen bij de cursus.
Minimaal benodigd niveau: gemiddeld (B1)

Verblijf
Gastgezin
Individuele kamer, gedeelde badkamer, zonder maaltijden
De gastgezinnen bestaan over het algemeen uit een alleenwonend persoon of
uit een koppel zonder kinderen. Ze worden zorgvuldig uitgekozen en laten u
toe zich onder te dompelen in de Italiaanse cultuur.
Reistijd naar de school: ongeveer 15 minuten lopen. De families wonen
allemaal in het historische centrum van Venetië.
Praktische informatie:
Lakens en badhanddoeken inbegrepen
Mogelijkheid om gratis te wassen (de familie stelt de wasmachine 1 keer
per week beschikbaar of u spreekt een wasdag af).
De maaltijden zijn niet inbegrepen maar, indien beschikbaar, kunt u
gebruik maken van de keuken om uw maaltijden te bereiden. Internet:
sommige families bieden u de mogelijkheid om gratis gebruik te maken
van Internet (Wifi of via kabel), maar dit is geen garantie.
Tweepersoonskamers enkel voor personen die samen reizen.
Residentie
Kenmerken:
Individuele kamer*
Toilet en badkamer in elke kamer
Geen maaltijden inbegrepen
Reistijd naar school: ongeveer 30 minuten
Ligging: in het historische centrum
Capaciteit: 25 individuele en tweepersoonskamers

Faciliteiten en diensten ter beschikking:
Gemeenschappelijke keuken
Ontspanningsruimte met televisie
Wasserette (tegen betaling): wasmachine €1,-; droogkast €1,-.
Wasserette is op begane grond.
Lakens inbegrepen
Wifi: inbegrepen in de prijs van de kamer
De schoonmaak van de residentie en de kamers wordt 1 keer per week
gedaan. De rest van de tijd ben je zelf verantwoordelijk voor de
schoonmaak.
*Tweepersoonskamer enkel beschikbaar indien 2 studenten samen reizen

Data & tarieven 2019
Data 2019
Begin van de sessie: de meerderheid van de sessies begint het hele jaar
door op maandag, tenzij hieronder anders vermeld. Als maandag een feestdag
is, dan begint de sessie op dinsdag.
Begin van de standaard "klein budget" sessie: alle maandag van
13/05/2019 tot 06/09/2019.
Begin van de sessies voor volledige beginners en gecombineerde
cursus: 07/01, 04/02, 04/03, 01/04, 29/04, 27/05, 24/06, 22/07, 19/08, 16/06,
14/10, 11/11, 09/12.
Begin van de kunstcursus: alle maandagen van 18/03/2019 tot 08/11/2019.
Feestdagen en vakanties: (er is geen cursus op deze dagen, deze wordt ook
niet ingehaald of gecompenseerd): 22/04, 01/05, 15/08, 01/11.
Tarieven 2019
Tarieven van verblijven - AUD - Australische DollarBRL - Braziliaanse Real
CAD - Canadese DollarCHF - Zwitserse FrankEUR - EuroGBP - Britse Pond
JPY - Japanse YenKRW - Koreaanse WonNZD - Nieuw Zeelandse Dollar
PLN - Poolse ZlotyUSD - VS Dollar

Inclusief belastingen en inschrijvingskosten
Klik hier om u in te schrijven
Cursus en verblijf in gastgezin, individuele kamer (zonder maaltijden)
Budget

Standaard

Gecombineerd

Gecombineerd

20 L

20L

20+5L

20+10L

1 week

€ 455

€ 480

€ 660

€ 840

2 weken

€ 750

€ 790

€ 1.150

€ 1.510

3 weken

€ 1.000

€ 1.080

€ 1.610

€ 2.130

4 weken

€ 1.230

€ 1.350

€ 2.050

€ 2.750

6 weken

€ 1.620

€ 1.800

€ 2.790

€ 3.840

8 weken

€ 2.160

€ 2.400

€ 3.720

€ 5.120

12 weken

€ 3.000

€ 3.300

€ 5.580

€ 7.680

16 weken

€ 4.000

€ 4.400

€ 7.400

€ 10.240

18 weken

€ 4.500

€ 4.950

€ 8.370

€ 11.520

20 weken

€ 5.000

€ 5.500

€ 9.300

€ 12.800

24 weken

€ 6.000

€ 6.600

€ 11.160

€ 15.360

32 weken

€ 7.680

€ 8.640

€ 14.720

€ 20.320

36 weken

€ 8.640

€ 9.720

€ 16.560

€ 22.860

Extra week

€ 230

€ 265

€ 455

€ 630

Verblijfsduur

Toeslagen - per week
Halfpension in gastgezin

€ 175

Verblijf residentie, individuele kamer, zonder maaltijden € 100
Privécursus (per les, min 5/week)

€ 50

Extra nacht

€ 60

Transfers
Vliegveld Marco Polo of station Santa Lucia (per traject) € 55
Toeslag transfer (aankomst tussen 23.00 en 8.00)

€ 25

Toeslag per uur bij vertraging na de voorziene uren

€ 10

De prijs is inclusief:
De gekozen formule
Gekozen verblijf
Lesmaterialen
Alle belastingen en administratieve kosten van de school
De prijs is exclusief:
De reis en vervoer bij aankomst en vertrek
De maaltijden
Lokaal vervoer
Borg, indien vermeld (ter plaatse te betalen)
De examenkosten, indien vermeld (CILS, etc.)
Optionele verzekeringen

Praktische informatie
Reis
Dag van aankomst: zondag
Dag van vertrek: zaterdag (voor 10:00u uit de residentie)
Vliegveld of station van aankomst:
Vliegveld Marco Polo de Venise (VCE): ongeveer 25 minuten (per bus)
Station Santa Lucia
Transfers mogelijk op aanvraag (tegen betaling, zie tabblad "Data &
tarieven")
Let op : reserveer uw vervoer niet voor u de bevestiging van uw verblijf heeft
ontvangen.
Informatie visum
Heeft u een visum nodig voor het volgen van dit programma? Voor meer
informatie over dit onderwerp kunt u een kijkje nemen op onze website.

Twijfel niet om ons te contacteren via mail of per telefoon wanneer u meer
informatie wenst te verkrijgen.

