SPAANS LEREN IN SPANJE
8-DAAGSE STUDIEREIS NAAR MÁLAGA
30 maart - 6 april 2019
€ 515,- per persoon
Málaga: het beste aan de Costa del Sol
Deze moderne stad aan de Costa del Sol biedt een scala aan historische en culturele
attracties. Maar bovenal is Málaga een Andalusische stad: de flamenco is bij iedereen
bekend en er heerst een hartelijke en spontane sfeer. Dit alles gecombineerd met het
heerlijke klimaat en mooie stranden vormt een perfecte omgeving voor een leerzame en
leuke studievakantie.
Onze partnerschool
Deze luxe school ligt op een heuvel in de wijk Cerrado de Calderón, op ongeveer 15
minuten lopen van het strand. Er zijn 25 leslokalen, een zwembad, bioscoop, dansstudio
en een bibliotheek.
De intensieve cursus in internationale groepen
De cursus bedraagt in totaal 18 lesuren (1 lesuur is 50 minuten). Tijdens de cursus wordt
aandacht besteed aan taalverwerving (o.a. grammatica). Tevens wordt het geleerde in
praktijk gebracht d.m.v. discussies, rollenspelen en artikelen uit kranten en tijdschriften.
Hierbij wordt vaak ook gebruik gemaakt van artikelen die betrekking hebben op de
Spaanse literatuur, geschiedenis of kunst. Behalve de taal leer je zo ook iets over het
land!
Verblijf in de schoolresidentie
Tijdens je taalcursus verblijf je in de goed verzorgde schoolresidentie met een 24-uurs
receptie. Je kunt kiezen uit een 1-persoonskamer (met douche en gedeeld balkon) en
een 2-persoonskamer (met 2 bedden, douche of bad en telefoon). In de residentie
verblijf je op basis van halfpension.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Voorbeeld dagprogramma
Dag 1 zaterdag
aankomst Málaga
op eigen gelegenheid van vliegveld naar school
inchecken residentie
eerste avond geen maaltijd in residentie
Dag 2 zondag
ontbijt in residentie
vrije dag in Málaga
diner in residentie
Dag 3 maandag
ontbijt in residentie
inschalingstest, 2 lesuren Spaans
rondleiding door Málaga
middagmaaltijd in residentie
Dag 4 dinsdag
ontbijt in residentie
4 lesuren Spaans
middagmaaltijd in residentie

Dag 5 woensdag
ontbijt in residentie
4 lesuren Spaans
middagmaaltijd in residentie
Dag 6 donderdag
ontbijt in residentie
4 lesuren Spaans
middagmaaltijd in residentie
Dag 7 vrijdag
ontbijt in residentie
4 lesuren Spaans
middagmaaltijd in residentie
Dag 8 zaterdag
ontbijt in residentie
op eigen gelegenheid naar vliegveld
of verlenging van extra week
vertrek naar Nederland

8-DAAGSE STUDIEREIS NAAR MÁLAGA
15-DAAGSE STUDIEREIS NAAR MÁLAGA

€ 515,- per persoon
€ 875,- per persoon

Bij vertrek op 30 maart 2019 – minimale deelname van 12 personen

Dit is inclusief:





7 of 14 overnachtingen in de schoolresidentie in 2-persoonskamers op basis van
halfpension, toeslag eenpersoonskamer 70 euro p.p.p.w.
Een cursus Spaans van in totaal 18 lessen (1 lesuur = 50 minuten) of 38 bij een
verblijf van 2 weken
Inschalingstest, rondleiding door Málaga op 1e lesdag (daardoor 2 lessen op 1e
lesdag), deelname certificaat
Deelname aan alle activiteiten die school aanbiedt aan internationale cursisten
Deze reis valt onder de garantie van Stichting Garantiefonds reisgelden

Let op:
 De retourvlucht is niet inclusief. Deze kunnen wij tegen kostprijs voor je inboeken.
 Op zaterdag is alleen het ontbijt inclusief. Op zondag is er ontbijt en diner, geen
lunch.
 Partner zonder cursus kunnen verblijven in de 2-persoonskamer met hun
reisgenoot op basis van halfpension, kosten voor 7 nachten €410,- pp, bij 14
nachten is dit €720,- pp
VERZEKERINGEN
Je kunt op eenvoudige wijze bij StudyTravel een reisverzekering en/of annuleringskostenverzekering afsluiten. Je hoeft daartoe slechts de betreffende opties op het
inschrijfformulier aan te kruisen. Deze verzekeringen worden rechtstreeks ondergebracht
bij de Europeesche Verzekeringen N.V. te Amsterdam. StudyTravel treedt dus op als
verzekeringsagent en kan u adviseren over de af te sluiten verzekeringen. Ook kan zij
assisteren bij eventuele claims in geval van schade of annulering. Per polis wordt € 3,50
poliskosten in rekening gebracht.
ANNULERINGSKOSTENVERZEKERING
De kosten van deze verzekering bedragen 5,5 % van de reis/cursussom. De totale
premie wordt vermeerderd met 21 % assurantiebelasting.
REISVERZEKERING
Je kunt kiezen uit 2 combinaties met verschillende dekkingen en premies. Een schema
van de mogelijke combinaties en de bijbehorende premiekosten vind je hieronder.
BEKNOPT DEKKINGS- EN PREMIE-OVERZICHT
Comfort
bagage
€ 3.000,geneeskundige kosten
kostprijs
buitengewone kosten
kostprijs
ongevallen
- overlijden
€ 12.500,- invaliditeit
€ 50.000,eigen risico bagage
€
50,Premie per persoon per dag

€

1.92

Optimaal
€ 5.000,kostprijs
kostprijs
€ 12.500,€ 50.000,€
0,€ 2.77

HEB JE EEN KEUZE GEMAAKT?
Kruis dan de betreffende opties op onderstaand inschrijfformulier aan. Wij weten dan
exact welke verzekering je wenst en kunnen een polis uitschrijven. De
bevestiging/factuur die je ontvangt is tevens je polis. Ook ontvang je een toelichting op
de verzekeringsvoorwaarden en een volledig dekkingsoverzicht.

Inschrijfformulier studiereis Málaga
(graag inleveren bij mevr. Geerts)

Officiële eerste voornaam___________________________________________ m/v
(zoals vermeld op paspoort/ identiteitskaart )
Roepnaam

______________________________________________________

Achternaam

______________________________________________________
Geb. datum ____/____/______

Adres

______________________________________________________

Pc & Plaats

______________________________________________________

E-Mail

______________________________________________________

Telefoon

______________________________________________________
Paspoort/identiteitskaartnummer__________________

CONTACTPERSOON IN NEDERLAND
Naam

______________________________________________________

Telefoonnummer______________________________________________________
KEUZEMOGELIJKHEDEN
O
O

8-daagse studiereis naar Málaga
15-daagse studiereis naar Málaga

Met verblijf in:
O

O

O

Ik wil gebruik maken van:

schoolresidentie
2-persoonskamer, met__________________
(verplicht naam invullen)
schoolresidentie,
1-persoonskamer
(toeslag € 70,- per week)
alléén verblijf in een 2-persoonskamer
zonder activiteiten (partner/reisgenoot)
(totale kosten bij 8-daage reis; € 410,- per persoon)
(totale kosten 15-daage reis; € 720,- per persoon)
O
O

de annuleringskostenverzekering
de reisverzekering
O Comfort
O Optimaal

(€ 1,92/dag)
(€ 2,77/dag)

Ik;
O ben allergisch voor _________________________
O volg een dieet, nl _________________________
O bijzonderheden
_________________________
Handtekening ___________________ Plaats en datum___________________________
Op deze reis zijn de reis-/cursusvoorwaarden van StudyTravel van toepassing

