
Zomercursussen
19 augustus tot 1 september 2018

Praktische informatie

• Cursus van één of twee weken tussen 19 augustus en 
1 september 2018

• Voor beginners en gevorderde beginners
• Native en near-native docenten
• 20 lesuren per week, ma t/m vr van 9.00 tot 13.00 uur
• Spaanse lesboeken, gericht op spreekvaardigheid
• Tekstboek en oefenboek van tevoren zelf bestellen

Verblijf en leslocatie:
• The Student Hotel Marina, Barcelona
• Eenpersoonskamers met eigen douche en wc
• Ontbijt en lunch inbegrepen
• Kosten: 6 nachten € 699,-/ 13 nachten € 1.299,-

Inclusief:
• Alle lessen, hotelovernachtingen, ontbijt en uitgebreide 

lunch

Exclusief:
• Lesboeken (ca. € 50,00), reiskosten, avondeten
• (Cultureel) middagprogramma
• Fietshuur met introductie-stadstour

Meer informatie vind je op www.brederode.org
Vragen of opmerkingen? Bel +31 (0)6 26 906 154 
of mail naar info@brederode.org

¡ Leer Spaans 
in het hart van 

Barcelona !



Wereldtaal Spaans
Taleninstituut Brederode biedt 
je deze zomer een Spaanse 
 cursus aan in  Barcelona. Op 
een  prachtige plek: the Student 
 Hotel Marina, hartje  Barcelona. 
In deze stad der wonderen leer 
je in  kleine groepen de taal 
 spreken die  wereldwijd door 
meer dan 580 miljoen  mensen 
 gesproken wordt. Niet alleen 
leer je de Spaanse taal  spreken 
en  schrijven, je maakt ook 
 kennis met de lokale cultuur en 
de kleurrijke geschiedenis van 
 Barcelona. 

Bruisend Barcelona
Na de lunch ben je vrij om te 
doen wat je wilt. Misschien wil je 
 aanhaken bij de gezamenlijke 
 activiteiten die we  ondernemen. 
De kunstwerken van Miró, 
 Picasso of Gaudí bewonderen, 
bijvoorbeeld. Of een  wandeling 
maken over de Ramblas. Je 
kunt de wijk Raval ontdekken en 
daar een bezoek brengen aan 
het MACBA vol  hedendaagse 
kunst. In de smalle straatjes van 
de Barrio Gótico  beleef je het 
rijke verleden van de stad. En 
 natuurlijk ga je  Barcelona ook 
proeven; met de heerlijke tapas 
en vinos, al dan niet op een van 
de zandstranden.

Zomercursus
Deze cursus biedt je de mogelijkheid om als 
beginner of gevorderde beginner de basisvaardigheden 
van het Spaans in een of twee weken te leren. 
• Een cursusweek heeft 20 lesuren (ma t/m vr); 

 daarnaast heb je tijd nodig voor je huiswerk.
• Een lesgroep telt tussen de 8 en 12 personen. 
• De eerste cursusweek loopt van 19 t/m 25 augustus.
• De tweede lesweek loopt van 26 augustus t/m 

1  september.
• De kosten voor één week bedragen € 699,-. 
• Voor twee weken, inclusief het tussenweekeind, betaal 

je € 1.299,-. 
Niet inbegrepen zijn het avondeten, de vliegreis, de 
 cursusboeken en kosten voor het  middagprogramma. 
Een fiets kost € 65,- voor een week en € 107,50 voor 
twee weken. Daarbij zit een fietstour door Barcelona op 
 maandagmiddag.

Centraal gelegen topaccommodatie
The Student Hotel Barcelona Marina is van alle 
 gemakken voorzien: studiezaal,   zwembad, lounges en 
 restaurant. Het hotel ligt vlak bij een  metrostation, het 
strand en de fameuze Sagrada  Familia. Je slaapt in een 
 eenpersoonskamer met  eigen badkamer.  
’s  Morgens krijg je een  uitgebreid ontbijt en na de les 
een  driegangenlunch. Dit is bij de cursusprijs 
 inbegrepen. Per etage is er bovendien een 
gemeenschappelijke, goed  gefaciliteerde 
keuken.

Inschrijving
Zodra we je inschrijving hebben ontvangen, nemen 
we contact met je op. Uiterlijk eind april hoor je of je 
 inschrijving definitief is en kun je je reis naar Barcelona 
regelen. Je doet dan ook een aanbetaling van € 100,-.
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