EASY LANGUAGES
Spaans in Alicante
Waarom dit programma ?
Vanaf 17 jaar
Vanaf twee weken
Studentenstad aan de kust
Modern, zeer goed uitgeruste school
Onderwijs gericht op direct contact met de cultuur
Maximaal 10 studenten per klas
Accommodatie in een gastgezin of in een gedeeld appartement

Kader
Taalverblijf in Alicante
Alicante ligt ten zuidoosten van het Iberisch schiereiland, aan de Costa
Blanca, een van de mooiste kusten van Spanje. De Romeinen noemden het
Lucentum, stad van het licht, het stralende karakter van deze naar de zee
gedraaide stad onderstrepend; net als het zeer aangename klimaat. Ondanks
het feit dat Alicante een populaire toeristische bestemming is, heeft het toch
zijn charme van een Spaanse universiteitsstad behouden. Zo wordt het
uitgaansleven gerund door studenten in de talloze bars. Ondanks zijn 330.000
inwoners, blijft Alicante een stad op mensenmaat, solidair en familiaal, waar
bijna alles te voet te bereiken is.
De school Proyecto Español
Onze partnerschool Proyecto Español, opgericht in 1998, is een Spaanse
talenschool in het midden van de stad, op wandelafstand van Mercado
Central. De school verwelkomt studenten uit veel verschillende landen, en is
dus zeer internationaal. De groepen bestaan uit weinig leerlingen, wat het
toelaat een moderne en persoonlijke lesmethode te gebruiken, gericht op het

directe contact van de student met de Spaanse cultuur.
Accreditatie : het Instituto Cervantes, geaccrediteerd door FEDELE, het
Bildungsurlaub van de Duitse regering en erkend door de Zweedse overheid
(CSN).
De school biedt:
23 klaslokalen met airconditioning
Audiovisueel materiaal in elke klas
Bibliotheek
Informaticazaal
Wifi
Activiteiten / Vrije tijd tijdens uw verblijf
Het hele jaar door organiseert de school excursies en culturele activiteiten
tijdens de week en op zaterdagen. Deze activiteiten kunnen gratis zijn of tegen
kostprijs worden aangeboden en de frequentie varieert afhankelijk van de tijd
van het jaar. Studenten zullen tijdens de eerste dagen alle informatie
ontvangen over de data en de prijzen van de georganiseerde activiteiten.
Voorbeeld van mogelijke activiteiten zijn:
Bezoeken aan musea en exposities
Bioscoop
Koken
Rondleiding in de stad
Dansen

Cursussen
Cursussen Spaans: Algemene informatie
Lesduur: 50 minuten
Maximum aantal studenten per klas: 10
Lessenrooster: de lessen gaan meestal in de ochtend door, maar
kunnen ook in de namiddag doorgaan tijdens het hoogseizoen
Niveau-test op de eerste lesdag
Deelnamecertificaat aan het einde van het verblijf

De docenten zijn gekwalificeerd om hun taal aan buitenlanders aan te
leren
Aangeboden cursussen
Standaard cursus: 15 lessen algemeen Spaans per week
Minimumduur : 2 weken Met dit programma volg je 3 lessen per dag,
van maandag tot vrijdag. Je zal de vier basisvaardigheden ontwikkelen :
schrijven, praten, luisteren en lezen.
Niveau: beginner tot gevorderde
Intensieve cursus: 25 lessen algemeen Spaans per week
Minimumduur : 2 weken Met dit programma volg je 5 lessen per dag,
van maandag tot vrijdag.
Niveau: beginner tot gevorderde
Super-intensieve cursus: 25 lessen algemeen Spaans per week + 5
privélessen per week Minimumduur : 1 week Met dit programma volg
je 5 groepslessen en 1 privéles per dag De privéles heeft tot doel aan uw
specifieke noden tegemoet te komen.
Niveau: beginner tot gevorderde
Voorbereiding op het examen DELE: 25 lessen algemeen Spaans
per week + 5 privélessen per week Minimumduur : 1 week
Bovenop de 25 lessen algemeen Spaans per week zul je 5 lessen per week
volgen, gewijd aan de voorbereiding voornbereiding op het DELE-examen in
groepen van maximum leerlingen.
DELE (Diploma Spaans als vreemde taal) is de enige certificaat voor
buitenlanders dat officieel erkend is door het Spaanse Ministerie van
Onderwijs. Dit diploma heeft grote waarde voor mensen die willen studeren
aan een Spaanse universiteit of werken in een omgeving waar ze Spaans
spreken. De data van het examen en de tarieven zijn bepaald door het
Instituto Cervantes (zie tabblad "Data & tarieven").
5 of 10 privélessen per week Minimumduur : 1 week Privélessen laten
de student toe om te genieten van volledig gepersonaliseerde les. Dit

programma is bijzonder geschikt voor studenten die veel vooruitgang
willen maken in weinig tijd. In aanvulling op de groepslessen, kunt u
ervoor kiezen om 5 of 10 privé-lessen Spaans per week te nemen.

Accommodatie
Gastgezin
Kenmerken :
Een enkele of gedeelde kamer*
Gedeelde badkamer
Half pension: de familie kiest ervoor om u het ontbijt en de lunch, of het
ontbijt en het diner te voorzien
Reistijd naar school: maximum 15 tot 30 minuten wandelen
Optie tegen toeslag :
Volpension
Praktische informatie :
Lakens en handdoeken inbegrepen
Wifi bij de meeste gezinnen, maar niet gegarandeerd
Wasservice tijdens uw verblijf
*Gedeelde kamer alleen beschikbaar voor studenten die samen reizen.
Gedeeld appartement (vanaf 18 jaar)
Kenmerken:
Een individuele of gedeelde kamer*
Toilet en badkamer gedeeld
Geen maaltijden inbegrepen
Reistijd naar school: maximum 15 tot 30 minuten wandelen
Locatie: alles is te voet bereikbaar, gemiddeld binnen 20 minuten
Capaciteit: afhankelijk van het appartement, 3 of 4 slaapkamers

Uitrusting / diensten ter beschikking:
Volledig uitgeruste gemeenschappelijke keuken
Ontspanningsruimte / lounge met TV
Wasmachine
Toegang tot internet via wifi in de meeste appartementen
Schoonmaak van de kamers en gemeenschappelijke ruimtes is de
verantwoordelijkheid van de studenten. Er wordt wekelijks een schema
gemaakt. Een persoon in dienst van de school is verantwoordelijk voor
het schoonmaken van de kamers voor de komst van een nieuwe student.
Lakens en handdoeken zijn niet inbegrepen.
*Gedeelde kamer alleen beschikbaar voor studenten die samen reizen.

Data & tarieven 2019
Data 2019
Start van de sessies: De meeste cursussen starten elke maandag, het hele
jaar door, tenzij hieronder anders vermeld. In het geval dat maandag een
feestdag is, begint de sessie op dinsdag.
Start sessie voor complete beginners: 7/01, 21/01, 18/02, 18/03, 15/04,
29/04, 13/05, 27/05, 10/06, 24/06, 1/07, 8/07, 15/07, 22/07, 29/07, 5/08, 12/08,
19/08, 26/08, 2/09, 16/09, 30/09, 17/10, 28/10, 25/11
Vakanties en feestdagen (op deze data wordt geen les gegeven. Deze wordt
niet ingehaald of gecompenseerd.): 01/01, 19/03, 19/04, 01/05, 24/06, 15/08,
09/10, 01/11, 06/12
Kerstvakantie : van 23/12 tot 29/12
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
Alle belastingen en inschrijvingskosten inbegrepen
Klik hier om je in te schrijven

Cursus & accommodatie in appartement, eenpersoonskamer, zonder
maaltijden
Aantal weken

15 lessen

25 lessen

2 weken

€ 580

€ 640

3 weken

€ 795

€ 885

4 weken

€ 980

€ 1.100

6 weken

€ 1.410

€ 1.590

8 weken

€ 1.860

€ 2.100

12 weken

€ 2.520

€ 2.760

16 weken

€ 3.260

€ 3.580

18 weken

€ 3.660

€ 4.020

20 weken

€ 4.060

€ 4.460

24 weken

€ 4.740

€ 5.220

32 weken

€ 6.140

€ 6.780

36 weken

€ 6.900

€ 7.620

Extra week

€ 180

€ 205

Toeslag cursus (per week)
Super-intensieve cursus (25+5) € 120
Voorbereiding op DELE (25+5) € 100
5 privélessen

€ 150

10 privélessen

€ 300

Toeslag verblijf bij gastgezin (per week)
Eenpersoonskamer, half pension

€ 85

Eenpersoonskamer, volpension

€ 105

Korting van 15 euro op accommodatie appartement of gastgezin indien
je met 2 komt

Transfer (per traject)
Vanaf luchthaven van Alicante € 50

Alle hierboven genoemde prijzen zijn inclusief:
De gekozen cursusformule
Accommodatie in een gedeeld appartement, eenpersoonskamer
Lesmateriaal
Nivveau-test
Deelnamecertificaat
Alle belastingen en administratieve kosten van de school
Alle hierboven genoemde prijzen zijn exclusief:
De reis en transfers
Appartement: de maaltijden
De borg indien nodig (ter plaatse te betalen)
Toeslag voor DELE-examen, indien gewenst
Eventuele visumkosten
Optionele verzekeringen

Praktische informatie
Reis
Dag van aankomst: zaterdag Dag van vertrek: zaterdag
Luchthaven van aankomst: Alicante : 20 minuten (met snelbus) Transfer
mogelijk op aanvraag (tegen betaling, zie tab "Data & tarieven").
Let op: reserveer uw vervoer niet totdat wij het verblijf hebben bevestigd
(ongeveer 4 dagen na de betaling).
Informatie visum
Heeft u een visum nodig om dit programma bij te wonen? Voor meer
informatie hierover, zie hier.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u meer informatie wenst.

Video

